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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Av Sveriges gravida kvinnor föder 99 % idag barn på 

förlossningsavdelningar assisterade av en barnmorska, endast 0.1% föder i hemmet. 

Förlossningsvården i Sverige idag är belastad på grund av plats- och personalbrist. Om 

gravida kvinnor inte får rätt stöd och vård av en närvarande barnmorska ökar riskerna 

för dåliga förlossningsupplevelser. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva gravida kvinnors förväntningar på förlossningsvården. 

 

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med sju informanter. Den dataanalys 

som användes var en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Sexton 

subkategorier och fyra kategorier analyserades fram. 

 

Resultat: Studiens resultat visade att informanterna förväntade sig att det förekommer 

platsbrist och hänvisningar inom förlossningsvården. Det framkom dock att de inte 

förväntade sig att det skulle hända dem själva. Informanterna förväntade sig av 

personalen att de skulle vara kompetenta, kunna guida kvinnan samt inge trygghet under 

förlossningen. Informanternas förväntningar grundades mestadels på tidigare 

erfarenheter vilka kunde både vara positiva och negativa. De hade också fått 

förväntningar kring förlossningsvården av media, lokaltidningar, Facebook och bloggar. 

Det framkom även en förväntan att organisationen brister inom förlossningsvården, 

vilket gjort att personalbrist och stressiga arbetsförhållanden föreligger för 

barnmorskorna. Trots detta var förväntningarna att de skulle få en bra förlossningsvård. 

 

Slutsats: Stressfulla och oväntade händelser kan upplevas mer hanterbara om gravida 

kvinnor känner trygghet. Det vore därför av värde om barnmorskor i mödrahälsovården 

och på förlossningkliniker skapar realistiska förväntningar på förlossningsvården hos 

gravida kvinnor för att minimera oro.  

 

Nyckelord 
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Abstract 
 

Background: Today 99% of Sweden's pregnant women give birth at labour wards 

assisted by a midwife, only 0.1 % give birth at home. In Sweden, delivery care is 

currently burdened due to lack of delivery rooms and shortage of staff. If pregnant 

women do not receive the right support and care of a present midwife the risk of a more 

negative childbirth experience increases. 

 

Aim: The aim of this study was to describe pregnant women's expectations of delivery 

care. 

 

Method: A qualitative interview study was conducted with seven informants. A 

qualitative content analysis was used with an inductive approach. The analyze resulted 

in sixteen subcategories and four categories.  

 

Result: The results of the study showed that the informants expected that there was a 

lack of delivery rooms and that reffering in delivery care occurs. However, it appeared 

that they did not expect it to happen to themselves. The informants expected the staff to 

be competent, be able to guide the woman and provide security during childbirth. The 

informants' expectations were mostly based on experiences which could be both 

positive and negative. They had also received expectations about delivery care from 

media, local newspapers, Facebook and blogs. There was also an expectation that the 

organization is under pressure. The effect of this is staff shortages and stressful working 

conditions for the midwives. Despite this, the informants expected that they would 

receive good delivery care. 

 

Conclusion: Stressful and unexpected events can be experienced more manageable if 

pregnant women feel secure. It is therefore of value that midwives in maternity care and 

in maternity wards create realistic expectations of delivery care to minimize concerns. 

 

Keywords 
Delivery care, expectations, pregnant women, security 
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1 Inledning 
 

Det föds fler än 110 000 barn varje år i Sverige. Mödrahälsovården och 

förlossningsvården i Sverige har goda medicinska resultat med en av världens lägsta 

mödradödlighet och neonatala död. Det finns dock flera områden som fortfarande 

behöver förbättras (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2018a). Bland annat 

råder det svårigheter att rekrytera tillräckligt med barnmorskor och det förekommer att 

gravida kvinnor kan bli hänvisade. Att bli hänvisad innebär att man som gravid kvinna 

blir tvingad att föda på en förlossningsavdelning i en annan stad än den man egentligen 

har närmast till (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi SFOG, 2016). 

Sveriges regering har därför valt att satsat pengar på att förbättra förlossningsvården. 

Det är viktigt för blivande föräldrar att känna trygghet och säkerhet inför och under 

förlossningen men även under och efter en graviditet (SKL, 2018a). Det är ett komplext 

samspel mellan många olika faktorer som påverkar att en kvinna ska få en positiv 

förlossningsupplevelse. De mest väsentliga faktorerna är dock att kvinnan har tilltro till 

sin egen förmåga och styrka till att kunna föda barn. Det är också viktigt att kvinnan 

känner trygghet med stöd av sin partner och barnmorskan (Heli & Svensson, 2017). I 

kompetensbeskrivningen för barnmorskor står det att en barnmorska ska “stödja 

patientens självbild, värdighet, integritet och autonomi genom att med dialogen som 

verktyg skapa tillit, trygghet, delaktighet och jämlikhet” (Svenska 

barnmorskeförbundet, 2018).  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Normal graviditet och normal förlossning 

En normal graviditet innebär att kvinnan sedan tidigare är frisk och ej har några 

riskfaktorer så som exempelvis hereditet för sjukdomar av betydelse, 

alkoholkonsumtion eller tobaksanvändning. Graviditeten förväntas därmed fortgå utan 

komplikationer (Collberg & Ellis, 2017). Den första tredjedelen av graviditeten börjar 

paret acceptera graviditeten och det kommande föräldraskapet. De första tankarna och 

fantasierna om barnet börjar ta vid. Mot slutet av graviditeten börjar de blivande 

föräldrarna att förbereda sig mer inför graviditetens avslutning. Tankar kring 

förlossningen blir mer närvarande och är ibland skrämmande men byts ofta ut mot mer 

längtan efter att få se och hålla om sitt barn. Kvinnan förbereder sig både mentalt och 
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praktiskt inför förlossningen. Denna fas kallas separationsfasen och brukar ta vid i 

graviditetsvecka 30-42 (Hildingsson, 2016). 

 

Det råder delade meningar kring hur en normal förlossning definieras. Det skiljer sig 

något mellan olika organisationers definitioner och grundar sig mestadels i de 

förutsättningar som finns gällande tillgång till förlossningsvård. Den definition som 

World Health Organization (WHO, 1997) gjort ser mer till förloppet under 

förlossningen än de medicinska och tekniska åtgärder som används. Definitionen av 

normal förlossning som används i Sverige idag innebär enligt WHO (1997) och SFOG 

(2001) enkelbörd, graviditetslängd vecka 37+0 - 41+6 samt att inga medicinska 

riskfaktorer föreligger som bedöms kunna påverka förlossningens förlopp eller utfall. 

Värkarbetet ska starta spontant och förloppet ska fortlöpa utan komplikationer från 

värkarbetets start till efter moderkakans framfödande. Barnet ska födas i spontan 

huvudbjudning och mor och barn ska må bra efter förlossningen. 

 

2.2 Förlossningsvård och förväntningar 

De allra flesta kvinnor i Sverige föder barn på en förlossningsklinik assisterade av en 

barnmorska. Det sker bara 0,1 procent hemförlossningar i Sverige (Schytt, Green, 

Baston & Waldenstrom, 2008). När en kvinna upplever att förlossningen har börjat tar 

hon oftast kontakt med förlossningskliniken där hon får prata med en barnmorska. 

Barnmorskan bedömer över telefon om kvinnan ska komma in för fysisk bedömning, 

avvakta hemma eller hänvisas till annat sjukhus om platsbrist föreligger. Definitionen 

av förlossningsvård i denna studie innefattar den vård som en kvinna får när hon 

besöker eller har kontakt med en förlossningsklinik. Det innefattar även tiden från att 

hon skrivs in i slutenvården fram till att barnet är en vecka gammal. Förlossningsvården 

involverar således även BB-tiden (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag [LÖF], 

2018).  

 

Gravida kvinnors förväntningar på förlossningsvården anses ha ett direkt samband med 

den faktiska förlossningsupplevelsen (Cornally, Butler, Murphy, Rath & Canty, 2014). I 

denna studie definieras förväntning utifrån Svenska akademiens ordbok och beskrivs 

som ”vad som väntas ska ske” eller ”att något ska försigå på ett visst sätt”. En förväntan 

kan vara både förhoppningar eller farhågor. Enligt Kao, Gau, Wu, Kuo och Lee (2004) 

är det av yttersta vikt att förlossningsvården lever upp till de förväntningar den födande 

https://lof.se/wp-content/uploads/R%C3%A5d-till-f%C3%B6r%C3%A4ldrar.pdf
https://lof.se/wp-content/uploads/R%C3%A5d-till-f%C3%B6r%C3%A4ldrar.pdf
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kvinnan har. Om förväntningarna inte uppnås ökar risken att kvinnan ska drabbas av 

ångest, ilska, skuld och postpartum depression. Om förväntningarna däremot uppnås 

ökar chanserna för en bra anknytning mellan mor och barn och risken för negativa 

följder minskar.  

 

2.3 Förlossningsvården ur ett internationellt perspektiv 

Under år 2015 dog cirka 303 000 kvinnor i världen under sin graviditet eller 

förlossning. Av dessa levde 99 % i låginkomstländer, varav tre fjärdedelar i Afrika. Fler 

än hälften av kvinnorna i låginkomstländer föder sitt barn utan assistans av utbildad 

sjukvårdspersonal. Ytterligare faktorer som spelar in gällande den höga 

mödradödligheten är också fattigdom, analfabetism och diskriminering mot kvinnor 

(United nations children’s emergency fund UNICEF, 2017). Mödradödligheten skiljer 

sig avsevärt mellan utvecklingsländer och redan utvecklade länder. Det skiljer sig också 

kraftigt inom länder, mellan kvinnor med hög-och låg inkomst samt mellan de kvinnor 

som lever i glesbyggda områden eller i städer. Mödradödligheten i utvecklingsländer år 

2015 var 239 per 100 000 födslar jämfört med 12 per 100 000 födslar i utvecklade 

länder (WHO, 2018a). Att minska mödradödligheten till mindre än 70 per 100 000 

födslar i världen ingår i de nya globala utvecklingsmålen som Förenta Nationernas 

(FN:s) 193 medlemsländer röstat fram. Under de senaste decennierna har 

mödradödligheten i världen minskat (UNICEF, 2017). Man har under de senaste 20 

åren uppmuntrat kvinnor att föda barn på vårdinrättningar för att ge de bästa 

förutsättningarna för barnafödande. På vårdinrättningar finns det tillgång till utbildad 

personal och om behov finns kan de remittera kvinnor till en annan nivå av vård. 

Dessvärre garanterar inte alltid vårdinrättningar bra kvalité på förlossningsvården. 

Kvinnorna kan bli behandlade respektlöst och ovärdigt. Det förekommer globalt och 

speciellt för fattiga befolkningar. Detta strider mot de mänskliga rättigheterna och det 

gör att färre söker sig till förlossningsvården (WHO, 2018B). 

 

I en afrikansk studie av Dzomeku, van Wyk, Knight och Lori (2018) förväntar sig 

gravida kvinnor att få en respektfull vård vilket bland annat innebär att vårdpersonal är 

artiga, behandlar kvinnorna med respekt, är omhändertagande samt informerar och 

inkluderar kvinnorna i deras vård. De förväntade sig också att få en säker vård och att 

barnmorskorna var kompetenta och kunniga. Cicek och Mete (2018) skriver att kvinnor 

i Turkiet uttryckte ett behov av psykologisk stöttning genom närvaro av 
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sjukvårdspersonal på rummet samt guidning genom förlossningsprocessen. Några av 

kvinnorna beskrev att deras rädsla minskade om de fick kontinuerlig information om 

förlossningsförloppet. 

 

2.4 Förlossningsvården ur ett nationellt perspektiv 

I Sverige var mödradödligheten år 1751 nästan 900 per 100 000 födslar och den siffran 

har sjunkit drastiskt i samband med förbättrade levnadsvillkor i Sverige under den 

historiska utvecklingen (Lundgren, 2016). För att upprätthålla en hög patientsäkerhet 

har Sverige kommit långt. De faktorer som spelar in är hög kompetens hos personal, 

välfungerande riskbedömningar, bra teamarbete inkluderande de olika professioner som 

behövs i förlossningsvården samt systematisk resultatuppföljning både nationellt och 

lokalt. För att i dagens samhälle uppnå en säkrare förlossningsvård granskas 

systematiskt insamlat material från landets samtliga förlossningskliniker. Målet är att 

lyfta fram goda exempel och skapa tydliga rutiner för till exempel telefonrådgivning, 

riskbedömning vid ankomst till förlossningsenhet samt fosterövervakning vid aktiv 

förlossning (LÖF, 2018).  

 

I Sveriges Hälso- och sjukvårdslag (HSL, SFS 1982:763) står det att “Målet med hälso- 

och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Det 

kvarstår dock viktiga förbättringsområden. I förlossningsvården är vården ojämlik och 

vården skiljer sig över landet (SFOG, 2016). I Sverige finns 45 förlossningskliniker och 

på grund av den ojämna befolkningstäthet som finns varierar förlossningsklinikernas 

upptagningsområde kraftigt. Man har sedan år 2001 lagt ner nio kliniker på grund av, 

bland annat, låga födeselantal eftersom det krävs ett visst antal förlossningar för att 

upprätthålla patientsäkerhet och kompetens hos personal. Riskerna i glesbygd blir dock 

den långa resväg som många får ställas inför. Man får väga fördelar mot nackdelar 

gällande en klinik med få födslar, speciellt med få komplicerade förlossningar, mot den 

långa resvägen. I storstäderna råder andra förutsättningar eftersom det sker fler 

förlossningar och således kan istället platsbrist uppstå på klinikerna (LÖF, 2018). 

På grund av den brist som föreligger gällande förlossnings- och BB-platser i många 

delar av landet kan kvinnor i värkarbete hänvisas till förlossningskliniker långt ifrån där 

de bor. Osäkerhet att inte få veta var och på vilket sjukhus kvinnan kommer att få föda 

samt långa transportsträckor kan skapa oro och otrygghet hos det blivande föräldraparet. 

https://lof.se/wp-content/uploads/Telefonr%C3%A5dgivning.pdf
https://lof.se/wp-content/uploads/Riskbed%C3%B6mning-ankomst-f%C3%B6rlossningsenhet.pdf
https://lof.se/wp-content/uploads/Foster%C3%B6vervakning-vid-aktiv-f%C3%B6rlossning.pdf
https://lof.se/wp-content/uploads/Foster%C3%B6vervakning-vid-aktiv-f%C3%B6rlossning.pdf
https://lof.se/wp-content/uploads/R%C3%A5d-till-f%C3%B6r%C3%A4ldrar.pdf
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Ytterligare en aspekt kring förlossningsvården är att förlossningsklinikerna inte har 

tillräckligt med barnmorskor och obstetriker för att kunna bedriva en god och säker vård 

dygnet runt, året om. Om gravida kvinnor inte får rätt stöd och vård av en närvarande 

barnmorska i aktivt förlossningsarbete ökar riskerna för dåliga förlossningsupplevelser 

(SFOG, 2016). Hildingsson (2015) skriver att om kvinnans förväntningar kring 

förlossningen inte uppfyllds och till exempel blir sämre än förväntat blir den 

övergripande förlossningsupplevelse mindre positiv. Enligt Socialstyrelsen (2017) har 

15 av 18 landsting en barnmorskebrist. Gällande barnmorskebristen utbildas det fler 

barnmorskor än tidigare. För att kunna rekrytera och behålla barnmorskor krävs en 

förbättrad arbetsmiljö. Många barnmorskor arbetar inte heltid, väljer att inte arbeta inom 

förlossnings- eller mödrahälsovården och sjukskrivningarna bland barnmorskorna har 

ökat. Regeringen prioriterade pengar till förlossningsvården under år 2018, vilket var 

avsett att gå till bland annat; mer personal, en förbättrad arbetsmiljö och förstärkt 

eftervård för kvinnor som fött barn (Regeringen, 2018).  

3 Teoretisk referensram 
 

Trygghet är ett komplext fenomen och det finns flertalet olika teorier gällande trygghet. 

Den amerikanska psykologen Abraham Maslow (1987) skriver om trygghet i sin 

motivationsteori. För att människan ska uppnå en känsla av trygghet krävs att denna 

först och främst har tillgodosett sina mest grundläggande fysiska behov som bland annat 

mat, törst och sex. Maslow (1987) beskriver vidare att trygghet innebär säkerhet, 

stabilitet och skydd. Ordning och struktur i tillvaron anses också viktigt samt frihet från 

rädsla, ängslan och kaos. Den grundtrygghet en människa bär med sig samspelar med 

yttre faktorer så som god miljö, materiella förhållanden, förtroendefulla relationer, 

kunskap och kontroll. Människan tenderar att söka och finna tryggheten i det kända före 

det okända gällande både saker och miljöer. Trygghetsbehovet onmänns även i HSL 

(SFS 1982:763) och det står att sjukvårdspersonal enligt lag ska tillgodose patientens 

behov av trygghet.  

 

4 Problemformulering 
 

På många ställen i landet föreligger brist på barnmorskor och vårdplatser i 

förlossningsvården. Den rådande situationen gör att gravida kvinnor kan bli hänvisade 

att föda på ett annat sjukhus än det tänkta och att efterfrågat stöd inte kan tillgodoses 
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fullt ut. På grund av detta har det på senare tid genomförts en del statliga satsningar på 

förlossningsvården.Vården behöver generellt bli bättre på att anpassas mer individuellt 

gällande bemötande, patientens behov samt öka patienters delaktighet (SKL, 2018b).  

Få nationella studier finns gällande gravida kvinnors förväntningar på 

förlossningsvården. Ur ett patientperspektiv skulle sådan information därför vara av 

värde då det förhoppningsvis skapar bättre förutsättningar för barnmorskan att ge en 

vård som i större utsträckning tillgodoser gravida kvinnors förväntningar.   

 

5 Syfte 
 

Syftet med denna studie var att beskriva gravida kvinnors förväntningar på 

förlossningsvården. 

 

 

6 Metod 
 

6.1 Vetenskapsteoretisk design 

Den studiedesign som användes var kvalitativ vilket innebär att intresset är riktat mot 

meningen och innebörden av händelser i verkliga livet. Det ansågs passande eftersom 

studiens syfte var att beskriva gravida kvinnors förväntningar på förlossningsvården. En 

induktiv ansats användes vilket innebar att forskarna sökte svar på syftet så 

förutsättningslöst som möjligt utan en förutbestämd hypotes eller teori (Polit & Beck, 

2017). Med en kvalitativ induktiv innehållsanalys var det önskvärt att ge en djupare 

förståelse av patientens upplevelse utifrån deras situation och ansågs därmed vara 

passande utifrån syftet (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

6.2 Urval 

De inklusionskriterier som valdes var att informanten skulle vara en gravid kvinna som 

var inskriven på den aktuella mödrahälsovårdscentralen i södra Sverige. Hon skulle vara 

i graviditetsvecka 35-41, svensktalande och över 18 år. Kvinnan skulle haft en normal 

graviditet fram till intervjun med en förväntad normal vaginal förlossning. Ett 

bekvämlighetsurval användes eftersom studien hade en begränsad tidsram samt att det 

efterfrågades ett så passande och lättillgängligt urval som möjligt utefter studiens syfte 

(Polit & Beck, 2017). Sju informanter inkluderades i studien varav tre förstföderskor 
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och fyra omföderskor. Det blev ett externt bortfall på fyra informanter och dessa ersattes 

då med fyra nya informanter. 

 

6.3 Datainsamling 

Innan rekryteringen av informanter började inhämtades ett tillstånd av 

verksamhetschefen på den valda mödrahälsovårdscentralen. Anställda barnmorskor på 

den aktuella mödrahälsovårdscentralen rekryterade därefter informanter till studien 

utifrån inklusionskriterierna. Rekrytering av informanter skedde fortlöpande under 

september- november 2018. De barnmorskor som utförde rekryteringen frågade 

informanterna om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju och i samband med 

detta fick informanten ett informationsbrev som de läste igenom. Om informanten 

därefter bestämde sig för att vara med i studien bad barnmorskan informanten att skriva 

på ett samtyckesformulär. På samtyckesformuläret skrevs namn och telefonnummer ned 

så att forskarna kunde få tag i informanten för att boka in en intervjutid. Informanten 

fick då själv välja intervjuplats. Efter det genomfördes en kvalitativ intervjustudie. En 

semistrukturerad intervjumetod användes vilket innebar att öppna förutbestämda 

huvudfrågor ställdes med vissa tillhörande följdfrågor, bilaga 1 (Polit & Beck, 2017). I 

början av intervjun ställdes också ett antal bakgrundsfrågor. Intervjuerna varade mellan 

13 minuter upp till 1 timme och 18 minuter. Båda forskarna närvarade under fem 

intervjuer och vid två intervjuer närvarade en. Tre intervjuer hölls i informanternas hem 

och resterande fyra hölls i nära anslutning till aktuell mödrahälsovårdscentral. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon. En pilotintervju genomfördes innan de riktiga 

intervjuerna startade. Detta gjordes för att prova de förutbestämda frågor som forskarna 

valt att använda så att de i största möjliga mån svarade gentemot studiens syfte. 

Eftersom pilotintervjun föll väl samman med studiens syfte inkluderades även denna i 

resultatet.  

 

6.4 Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades av forskarna. Med transkribering menas att intervjuerna 

ordagrant skrivits ned på dator och att även känslouttryck så som ex tystnad, gråt och 

höjd röst har antecknats (Polit & Beck, 2017). Forskarna försökte transkribera och 

analysera så förutsättningslöst som möjligt. Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys användes för att analysera det transkriberade materialet. 

Dataanalysen inleddes med att ta ut meningsbärande enheter från intervjuerna som var 
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relevanta utifrån studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenseraderas därefter 

vilket innebär att omgivande text fanns kvar för att förstå sammanhanget. I nästa steg 

togs koder ut som är en kort minnesbild av den kondenserade meningsbärande enheten. 

Utifrån dess skillnader och likheter fördelades koderna, efter diskussion mellan 

forskarna, in i subkategorier och kategorier. Kategorierna är det som i slutändan 

beskriver det huvudsakliga resultat som framkommit i intervjuerna. För att få en tydlig 

överblick av innehållet fördes slutligen dessa meningsbärande enheter, kondenserade 

meningsbärande enheter, koder, subkategorier och kategorier in en tabell (Graneheim & 

Lundman, 2004), se tabell 1.  

 

Tabell 1, exempel på dataanalys 

 

Meningsbärande enheter Kondenserad 

meningsbärande 

enheter 

Koder Sub- 
kategorier 

Kategorier 

“mene en liten stress är det nog i 

det att...ehm..nämen att man känner 

på sig att man kommer bli ombedd 

att stanna hemma så länge som 
möjligt och särskilt då i 

kombination med att det kanske 

kommer vara fullt på 

förlossningavdelningen i ***” 

En liten stress är det nog i 

det att man känner på sig att 

man kommer bli ombedd att 

stanna hemma så länge som 
möjligt. Särskilt då i 

kombination med att det 

kanske kommer vara fullt 

på förlossningen här. 

Stress att inte bli 

mottagen 

Bli motad Tillgänglig 

förlossningsvård 

“men jag har förväntningar på att 
dom är tillräckligt många, att dom 

är hyfsat pigga och fungerar att ha 

och göra med. Att man kan 

kommunicera med varandra och att 

man kan få det stödet man behöver 
helt enkelt” 

Jag har förväntningar på att 
de är tillräckligt många, att 

de är hyfsat pigga, fungerar 

att ha och göra med, 

kommunicerbara och att ge 

det stöd man behöver. 

Personalen är 
välbemannade, 

hyfsat pigga, 

kommunicerbara 

och stödjande.  

Egenskaper 
hos personal 

Professionellt 
omhändertagande 

“alltså ärligt talat...när man är i 

kontakt med eee barnmorskor på 
förlossningen så har jag fått ett 

ganska eee negativt intryck av dom 

som jobbar på förlossningen och ee 

kanske framför allt på hur de 

bemöter en i telefon” 

Alltså ärligt talat, när man 

är i kontakt med 
barnmorskor på 

förlossningen så har jag fått 

ett ganska negativt intryck 

av de som jobbar på 

förlossningen och framför 
allt på hur de bemöter en i 

telefon. 

Negativt 

bemötande via 
telefon av 

barnmorskor på 

förlossningen 

Negativ 

förväntan 

Präglad av tidigare 

erfarenheter 

“Barnmorskeupproret och så har jag 

ju hört om med liksom...även om 

barnmorskors arbetssituation..alltså 
att man fattar ju verkligen att det 

inte är personalen det handlar om 

utan förutsättningar för 

verksamheten.man får inte resurser 

man behöver, man kanske inte 
organiserar sig heller på ett sätt som 

gör att att man får förutsättningar 

till en dräglig arbetsmiljö. Jag vet 

om indragna semestrar här” 

Man fattar verkligen att det 

inte är personalen det 

handlar om utan 
förutsättningar för 

verksamheten, man får inte 

de resurser man behöver.  

Inte personalen 

det handlar om, 

utan verksamheten 

Tillit till vård 

och personal 

Organisatoriska 

förhållanden inom 

förlossningsvården 
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6.5 Etiska överväganden 

När forskning berör människor finns sedan år 2008 nya regler som bland annat 

innefattar att forskningsetiska prövningar numera är lag (HSL, SFS 2003:460). 

Etikkommittén Sydost tog del av den planerade studien och såg inga etiska hinder till att 

den genomfördes som planerat, dnr. EPK 513-2018. Etikprövningen kontrollerar att 

forskningen kan utföras med hänsyn till mänskliga rättigheter, respekt för 

människovärdet samt grundläggande friheter (HSL, SFS 2003:460). Vid förfrågan om 

deltagande delgavs samtliga informanter studiens syfte, metod och nytta, därmed 

beaktades informationskravet (Codex, 2018). Beaktande av samtycke rådde då 

informanterna fick information att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde 

avbrytas utan negativa påföljder (HSL, SFS 2003:460). Studien tog även hänsyn till 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Med nyttjandekrav menas att de uppgifter 

som samlats in om enskilda personer endast nyttjas till studiens ändamål. 

Konfidentialitet innebär att uppgifter från informanterna förvaras på ett sätt så att 

obehöriga ej kommer åt dem och att data kommer redovisas på ett sådant sätt att ingen 

enskild går att känna igen (Codex, 2018). Intervjuerna spelades in på forskarnas 

mobiltelefoner och sparades sedan över på ett USB-minne som förvarades inlåst. Vid de 

intervjuer som båda forskarna närvarade fick informanterna möjlighet att neka till detta 

om de upplevde obehag att det var två som lyssnade. Intervjuerna kan ha väckt tankar 

och oro inför informanternas kommande förlossningar. Under intervjuerna togs det i 

beaktning att frågorna kunde väcka obehag och forskarna var noga med att poängtera att 

informanterna inte behövde svara på frågorna om det kändes olustigt. Informanterna 

erhöll forskarnas mailadresser om obehag och/eller frågor skulle uppstå efter avslutad 

intervju. Det har även framgått till informanterna att all data raderas efter att studien är 

godkänd. 

 

7 Resultat 
 

Informanterna i studien var mellan 26-41 år och de var i graviditetsveckorna 35-40 när 

intervjuerna ägde rum. Fyra av informanterna var omföderskor och tre var 

förstföderskor. Pariteten varierade mellan 0-4 och avståndet till närmsta 

förlossningsavdelning var 1-13 kilometer. Samtliga informanter uppgav att de hade ett 

gott socialt stöd av partner, vänner och familj. Under dataanalysen analyserades fyra 

kategorier fram som svarade till studiens syfte. Dessa kategorier var; tillgänglig 

förlossningsvård, professionellt omhändertagande, präglad av tidigare erfarenheter samt 
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organisatoriska förhållanden i förlossningsvården, se tabell 2. Resultatet redovisas 

utifrån kategorierna. Varje subkategori redovisas med kursivt i löpande text.  

 

Tabell 2, redovisar subkategorier och kategorier 

Subkategori Kategori 

Platsbrist Tillgänglig förlossningsvård 

Hänvisningar 
 

Lokal och nationell nivå 
 

Väckte känslor 
 

Bli motad 
 

Bli mottagen  

Kompetent personal Professionellt omhändertagande 

Stressad personal 
 

Egenskaper hos personal 
 

Göra partnern delaktig 
 

Positiva förväntningar Präglad av tidigare erfarenheter 

Negativa förväntningar 
 

Brister Organisatoriska förhållanden i förlossningsvården 

Tillit till vård och personal 
 

Bortprioriteringar 
 

Förståelse för situationen 
 

 

7.1 Tillgänglig förlossningsvård  

Vid samtliga intervjuer framkom en medvetenhet om att det förekommer platsbrist och 

hänvisningar inom förlossningsvården. Informanterna förväntade sig att hänvisning sker 

men har tilltro till att det inte skulle drabba dem själva. Omföderskorna hade antagande 

om att man som omföderska ej riskerade att bli hänvisad.  

 

“Man förväntar väl sig att man inte ska behöva åka så långt för att få vård, sen 

speciellt när man bor såhär nära ett sjukhus som jag gör” 

Informant 7 
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Informanterna hade en uppfattning om att situationen ser olika ut på lokal och nationell 

nivå. Det beskrevs som ett större problem med hänvisningar och platsbrist i storstäderna 

medan den lokala situationen ansågs mer problematiskt sommartid gällande 

personalbrist, en mer pressad arbetssituation samt indragna semestrar för barnmorskor. 

Delade meningar gällande hur situationen såg ut på lokal förlossningsavdelning 

framkom. Några informanter förväntade sig att förlossningsvården inte är så ansträngd 

medan andra beskrev det som en “krissituation”. Många hade förväntningar på hur 

situationen ser ut men de beskrev samtidigt att de var dåligt insatta. En informant 

uttryckte brister i tillgänglighet till förlossningsvården beträffande riktlinjerna när man 

anses vara i aktiv förlossning. Hon ansåg att man, förutom de kriterierna som redan 

finns, borde beakta även en psykologisk aspekt och att oro kan vara 

“förlossningshindrande”. 

 

Risken att bli ivägskickad i förlossningsarbete väckte känslor hos informanterna i 

studien. Det oroade många då de var rädda att behöva föda på vägen i frånvaro av 

förlossningsvård. En informant förväntade sig att bli skickad i en taxi om hon blev 

hänvisad. Det framkom även att det som kändes jobbigt med att ej få föda på närmsta 

förlossningsavdelning var att det “inte kändes som hemma” och att “det var långt hem”. 

För de omföderskor som tidigare haft en snabb förlossning fanns en uttalad nervositet, 

om de mot förmodan, skulle bli  hänvisade. Detta på grund av deras medvetenhet om att 

risken ökar för att förlossningen ska gå fort igen. Förstföderskorna var överlag mer 

stressade men då över att inte kunna få komma in i tid samt inte kunna få den 

medicinska hjälp de behövde. Det ansågs inte lika jobbigt att bli hänvisad om man 

skulle känna trygghet. Trygghet innebar att man bland annat förväntades få möjlighet att 

komma in till förlossningen för bedömning av barnmorska innan man blev ivägskickad 

till annat sjukhus. Det upplevdes inte så jobbigt att behöva föda barn på ett annat 

sjukhus då den egentliga oron låg i risken att bli missbedömd och eventuellt inte kunna 

få medicinsk hjälp på vägen. Även informantens känsla av egen kontroll ansågs bidra 

till trygghet och var därmed också relevant för upplevelsen av att kunna hantera en 

eventuell hänvisning bättre.  
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“Men inte om det är i den här fasen då man kanske kommer till att jag pallar inte detta 

mer, att jag känner mig så pass orolig eller har så pass ont … känner man däremot att 

“nej det är lugnt vi sätter oss i bilen och åker”, då är det fine” 

Informant 3 

 

En ytterligare aspekt som framkom var en viss oro att bli motad i dörren till 

förlossningen när informanterna kände att de behövde hjälp eller hade behov som de 

själva inte kunde tillgodose hemma. Deras förväntan var att vårdpersonalen ansåg att 

man som födande kvinna skulle stanna hemma så länge som möjligt, annars kunde man 

upplevas som något besvärlig. Att bli mottagen när behov fanns, både psykiska och 

fysiska, ansågs mycket viktigt och bidrog till en känslomässig trygghet.  

 

“Men en liten stress är det nog i det att, nämen att man känner på sig att man kommer 

bli ombedd att stanna hemma så länge som möjligt. Och särskilt då i kombination med 

att det kanske kommer vara fullt på förlossningen” 

Informant 7 

 

7.2 Professionellt omhändertagande  

Förlossningsvården förväntas enligt informanterna ge en bra medicinsk vård vilket de 

främst relaterade till kompetent personal. Att vara närvarande och observant ansågs då 

som viktiga faktorer. Närvaro handlade främst om att personalen skulle ha tid till 

närvaro på rummet samt ha förutsättningar att ta god hand om den födande kvinnan. Att 

vara observant handlade om att kunna lita på att personalen kan se om barnet inte mår 

bra och om komplikationer uppstår. Det fanns också förväntningar på att barnmorskan 

aldrig ska chansa med bedömningar utan rådfråga kollegor om tveksamheter uppstår. 

Det förväntades att personalen på förlossningen och BB kunde vägleda den födande 

kvinnan, vara experten och ge rekommendationer.  

 

“Nej men jag tänker nog mest att jag litar på att de vet vad som är bäst för mig också 

men sen samtidigt vill jag inte bli daltad med” 

Informant 6 

 

En annan förmodan som framkom under intervjuerna att det var stressad personal på 

förlossningsavdelningar och BB. Informanterna förväntar sig att man kan bli bemött av 



  
 

13 

personal på ett negativt sätt på grund av tidsbrist. Det nämndes som ett krav på 

personalen att stressen inte fick synliggöras framför patienten. Många olika egenskaper 

hos personalen framkom som viktiga vid frågan om förväntningar på 

förlossningsvården. Främst ansågs lyhördhet som viktigt vilket beskrevs som att vara 

inkännande och fånga upp patientens behov. Ytterligare egenskaper som ansågs 

betydelsefulla hos personalen var framför allt att stödja, vara ärlig, inge trygghet samt 

göra partnern delaktig. Det fanns också förväntningar på att personalen ska vara 

trevliga, tillmötesgående och omhändertagande. 

 

“Men jag har förväntningar på att de är tillräckligt många, att de är hyfsat pigga och 

fungerar att ha och göra med. Att man kan kommunicera med varandra och att man kan 

få det stödet man behöver helt enkelt.”  

Informant 7 

 

7.3 Präglad av tidigare erfarenheter 

Informanternas förväntningar på förlossningsvården grundade sig ofta på tidigare 

erfarenheter, dessa erfarenheter kunde både vara positiva och negativa. Gällande 

positiva förväntningar framkom det att om tidigare förlossningar varit okomplicerade 

fanns en förväntan om att även kommande förlossning skulle bli bra. Informanterna 

kände en ökad trygghet om de kände till lokalerna, om personalen var bekant samt om 

deras tidigare förlossningsupplevelse varit bra. De som tidigare hade besökt 

förlossningsavdelningen under sin graviditet hade minskad oro för platsbrist eftersom 

de vid de besöken inte upplevt att det fanns problem att bli mottagen. För 

omföderskorna ansågs det vara en trygghet att få föda på samma klinik eftersom det 

hade gått bra tidigare förlossningar och de då hade med sig många positiva erfarenheter. 

 

“Det är ändå klart att det är skönt och vara på samma ställe liksom när man ändå hade 

det så positivt från förra gången så… känns det ju bra och vara på samma ställe…” 

Informant 4 

 

De förväntningar informanterna hade på förlossningsvården baserade sig också på olika 

informationskällor. Det framkom att vänner och bekantas erfarenheter, media samt 

information via barnmorska på mödrahälsovården var av betydelse. Information kring 

hänvisningar, platsläge på förlossningsavdelning och allmänt kring 
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förlossningsupplevelser ventilerades främst med vänner. Informanterna, framför allt 

förstföderskorna, hade tagit del av många vänner och bekantas förlossningsberättelser 

och på så sätt fått en uppfattning och därmed en förväntan på förlossningsvården, som 

överlag varit positiv.  

 

“ Jag har bara hört bra om personal och barnmorskor i *** av kompisar som har fött. 

Jag har aldrig hört något negativt så jag känner mig trygg där faktiskt” 

Informant 1 

 

Om informanterna tvärtemot hade negativa förväntningar kring förlossningsvården 

fanns en viss oro kring kommande förlossningsupplevelse och vård. Det man saknat vid 

föregående förlossningar var information både före, under och efter förlossningen vilket 

gett oro. Ytterligare negativa erfarenheter som framkom var att få vänta länge på hjälp 

vilket gav en känsla av utsatthet. Det framkom också att man blivit dåligt bemött om 

man varit i kontakt med förlossningsavdelningen via telefon. Upplevelsen var att 

personalen gav råd att vara hemma så länge som möjligt vilket uppfattades som ett 

avvisande. Därför förväntades det att personalen var stressad och helst inte ville ta emot 

de gravida kvinnorna.  

 

Negativa förväntningar på förlossningvården formades också av olika 

informationskällor. Media omnämndes i denna bemärkelse och beskrevs förmedla 

information om när det inte gått som det var planerat, så kallade “skräckhistorier”. 

Några informanter beskrev att de under graviditeten aktivt avstått att läsa i media 

angående förlossningsvården men att de fått till sig informationen ändå eftersom det 

inte alltid går att undvika nyhetsflöden. Informanterna försökte hitta information och 

fakta på betrodda hemsidor så som www.1177.se.  

 

“Det är väl mest det negativa som har kommit fram där, det handlar ju mest om 

nedläggning av förlossningsmottagningarna och de här mardrömshistorierna när man 

föder på vägen” 

Informant 7 
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7.4 Organisatoriska förhållanden i förlossningsvården  

Under intervjuerna framkom att informanterna förväntade sig att det förekommer 

organisatoriska brister inom förlossningsvården. Det beskrevs som en förväntan att det 

råder personalbrist och att den personal som jobbar har dålig lön och arbetsmiljö. Detta i 

sin tur gav förväntningar på att personalen är stressade och att man stressar hem 

nyblivna föräldrar från BB alldeles för fort.  

 

“Det är ju inte individerna utan det är kontexten, alltså resurserna, verksamheterna, 

anhopningarna och så vidare. Så jag ser det mer som en strukturell, ett symtom på 

strukturen i organisationen. För min föreställning är liksom att jobbar man med 

födande, nyförlösta och små nyförlösta bebisar, då vill man vara där för dem. Jag tror 

inte att det handlar om att man inte vill utan det handlar om att man inte har 

förutsättningar.” 

Informant 2  

 

De organisatoriska bristerna beskrevs som ett problem men samtidigt kände samtliga 

informanter stor tillit till vård och personal trots en pressad situation. De kände ingen 

oro över att kvalitén på vården skulle vara dålig.  

 

“Även om man har hört det här om personalbrist och sådär och hänvisningar så är man 

ju på något sätt övertygad om att man får den hjälp man behöver” 

Informant 5  

 

Ytterligare en brist som några av informanterna hade reflekterat över var 

bortprioriteringar av föräldragrupper. Delade meningar kring relevansen i att prioritera 

bort föräldragrupper framkom. Å ena sidan ansågs detta som en stor brist då blivande 

föräldrar går miste om viktig professionell kunskap medan det å andra sidan ansåg att 

det fanns en rimlighet i att det bortprioriteras när resurserna behövs på annat håll. 

 

“Men det finns ju inte här (föräldragrupper) vad jag förstår!?... Det tycker jag är en 

brist! Bara det här att vara preppad, jag menar även om man har en mamma att fråga 

är det en annan sak och ett professionellt sammanhang. Det tycker jag man skulle ha 

som standard faktiskt, för förstagångsföräldrar.” 

Informant 2 
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I intervjuerna berättades att det finns en förståelse för situationen gällande att vården är 

pressad och att det också måste finnas någon slags rimlighet i de förväntningar man har 

som gravid kvinna. Det framkom att man vet om att det inte finns några garantier för 

hur förlossningsvården och förlossningen blir. Då åsyftades bland annat att man inte i 

förväg kan veta anhopning av patienter som ska föda samtidigt samt att man inte kan 

förutsäga själva förlossningsförloppet. Något som informanterna ansåg var rimligt att 

förvänta sig av förlossningsvården var att man skulle få plats på 

förlossningsavdelningen samt att det skulle finnas tillräckligt med personal i gott skick.  

 

“Sen hoppas man ju att det är här såklart. Men jag förstår ju också att det kan man inte 

styra, det beror ju på hur många andra som ska in samtidigt, så är det ju” 

Informant 3 

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes till studien och ansågs relevant eftersom studiens syfte var 

att undersöka förväntningar hos gravida kvinnor, således att ett fenomen skulle studeras 

(Polit & Beck, 2017). Att ansatsen i studien var induktiv gav troligtvis studien ett mer 

öppet resultat och ansågs därmed mer lämplig än om en deduktiv ansats hade valts. Vid 

utformningen av inklusions- och exklusionskriterierna till studien tog forskarna i 

beaktning att gravida kvinnor genomgår en separationsfas som är av betydelse gällande 

psykologisk förberedelse inför förlossningen och därför valdes graviditetsvecka 35-41 

till inklusionkriterierna. I samband med urvalskriteriernas utformning diskuterade 

forskarna kring om en eller flera mödrahälsovårdscentraler skulle inkluderas. Eftersom 

vald mödrahälsovårdscentral ansågs tillräcklig för att kunna täcka behovet av 

informanter utifrån studiens syfte valde forskarna att rekrytera informanter endast vid 

vald mödrahälsovårdscentral. Med tanke på att den som hade som längst, det vill säga 

13 kilometer till närmsta förlossningsklinik, i den urvalsgrupp som rekryterats är det 

troligt att resultatet i studien sett annorlunda ut om urvalsgruppen istället haft betydligt 

längre till närmaste förlossningsklinik. Forskarna diskuterade även kring huruvida 

resultatet hade kunnat påverkas om man inkluderat gravida kvinnor med en komplicerad 

graviditet, planerade kejsarsnitt eller induktioner. Forskarna ansåg att det var mest 

relevant att bara inkludera de med en normal graviditet och en förväntad vaginal 
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förlossning eftersom en komplicerad graviditet ofta innebär att man har en förutbestämd 

planering kring sin förlossning. Detta leder troligtvis till andra förutsättningar inför 

förlossningen och således kan förväntningarna se annorlunda ut. 

 

Sju informanter rekryterades till studien, det var önskvärt med åtta. Innan rekryteringen 

började diskuterade forskarna kring nackdelarna med att tillfråga gravida kvinnor i sen 

graviditet om deltagande i studien. Det fanns en överhängande risk för bortfall med 

tanke på att en förlossning skulle kunna äga rum. Initialt var rekryteringen 

oproblematisk men efter att sex informanter hade rekryterats avstannade den. Forskarna 

efterfrågade inte orsaken till detta utan fokuserade på att påminna och uppmuntra de 

barnmorskor som utförde rekryteringen till att fortsätta fråga blivande informanter om 

deltagande i studien. Eftersom forskarna inte själva rekryterade informanter upplevdes 

det ibland frustrerande då rekryteringen drog ut på tiden. Forskarna lade ett stort ansvar 

på de barnmorskor som rekryterade informanter och det innebar tidsåtgång för dem 

vilket bör finnas i åtanke. Forskarna kontrollerade inte heller att alla inklusionskriterier, 

så som att informanten haft en normal graviditet, hade följts efter att rekryteringen av 

informanter hade skett vilket kan minska studiens giltighet (Polit & Beck, 2017). Ett 

annat urvalsförfarande hade kunnat användas där forskarna själva kunde varit mer 

drivande i rekryteringsprocessen.  

 

Något som stärker studiens giltighet är att urvalsgruppen i studien anses bred då 

informanternas ålder, paritet och fördelningen mellan först- och omföderskor varierar. 

På grund av detta kunde variation genom olika erfarenheter och synvinklar ges till 

studiens resultat. Förutom svårigheterna med rekryteringen ansågs vald 

datainsamlingsmetod lämplig. Eftersom studiens urval av informanter, datainsamling 

och analys är väl beskrivet bidrar det till att öka överförbarheten i studien. Om studien 

är överförbar återstår dock för läsaren att bedöma (Polit & Beck, 2017). Eftersom de 

rekryterade informanterna hade mestadels positiva erfarenheter och generellt inte varit 

särskilt oroliga är det intressant att reflektera över om de barnmorskor som gjort 

rekryteringen, medvetet eller omedvetet, tillfrågade informanter med tidigare 

okomplicerade förlossningar. Detta kan ha påverkat resultatet och det kunde troligtvis 

blivit annorlunda om man gjort ett annat urval. Ytterligare en aspekt att ha i åtanke 

gällande studiens trovärdighet var att informanterna själva fick definiera 

förlossningsvården utifrån frågorna som ställts under intervjun, bilaga 1. Det kan ses 
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som en nackdel att informanterna inte fick forskarnas, och således studiens, definition 

av förlossningsvården innan intervjun började. Om informanterna hade fått definitionen 

förklarad kunde sidospår och icke relevant information utifrån studiens syfte uteslutits. 

Det kan också ses som en fördel eftersom informanten helt fritt fått tänka kring hur de 

själva definierar förlossningsvård. 

 

Att forskarna har förförståelse kring ämnet gällande förlossningsvård anses vara både 

till fördel och nackdel för hur data analyserats. Den förförståelse som forskarna har 

beträffande förlossningsvården grundar sig framför allt på den verksamhetsförlagda 

utbildningen som forskarna har genomfört på kliniken där informanterna rekryterades. 

Fördelen med förförståelsen är att det har varit lätt för båda forskarna att ha ett 

gemensamt ämne de kan “småprata” med informanterna kring och således lättades 

stämningen upp inför intervjuerna. Detta kan ha bidragit till en mer avslappnad känsla 

under intervjun för både informanter och forskare vilket kan ha gjort att informanterna 

delat med sig mer av sina tankar. Ytterligare fördelar med förförståelsen är att den kan 

ha gett mer fyllighet och flyt i intervjuerna och det kan således ha fördjupat dem. 

Nackdelen gällande förförståelsen som forskarna har kan ha givit en viss vinkling av 

resultatet då följdfrågor ställts som inte är helt neutrala i sin tolkning. Forskarna har 

reflekterat kring förförståelsen under studiens process och således synliggjort den (Polit 

& Beck, 2017).  

 

Båda forskarna närvarade vid fem av sju intervjuer, detta berodde på att en av forskarna 

var utomlands på verksamhetsförlagd utbildning. Att båda deltagit under majoriteten av 

intervjuerna ses som en styrka. Den forskaren som hade en mer observerande roll under 

intervjuerna kunde läsa av stämningen och se nyanser i samtalet. Det öppnade upp för 

eventuella följdfrågor om det var något som behövde förklaras eller förtydligas 

ytterligare under intervjun. Det uppfattades inte som att informanterna blev stressade av 

att båda forskarna närvarade under intervjuerna. Forskarna hade i åtanke att placera sig i 

lokalen där intervjun ägde rum på ett sådant sätt som minskade eventuella maktkamper 

och formaliteter. Om de mot förmodan känt sig stressade kan resultatet ha påverkats 

eftersom informanterna kan ha varit mer återhållsamma med information. Eftersom 

båda forskarna närvarade under majoriteten av intervjuerna ökar tillförlitligheten av 

resultatet i studien eftersom dataanalysen gjorts gemensamt av forskarna. Detta 

minimerar risken att relevant data faller bort under analysen. Det är också av intresse att 
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reflektera kring hur intervjuerna, och således resultatet, påverkats av den kontext där 

intervjuerna ägt rum. Tre av intervjuerna hölls i informanternas egna hem och fyra hölls 

i lokaler i nära anslutning till vald mödrahälsovårdscentral. Det ses som en styrka att 

informanterna själva har fått välja plats för var intervjuerna skulle äga rum eftersom det 

givit den mest optimala platsen för informanterna gällande delaktighet och en 

avslappnad intervjuplats. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat påvisar att gravida kvinnor har förväntningar på en tillgänglig 

förlossningsvård samtidigt som de förväntar sig en otillgänglighet. Det finns alltså en 

slags ambivalens hos informanterna gällande sina förväntningar på förlossningsvården. 

Det har även utkristalliserats en förväntan om trygghet. Att som gravid kvinna få känna 

trygghet inför, under och efter sin förlossning genomsyrar samtliga kategorier i studiens 

resultat.  

 

8.2.1 Tillgänglig förlossningsvård 

Informanterna i studien förväntar sig att hänvisningar mellan förlossningsavdelningar 

sker, om än mest i Sveriges storstäder. Egentligen var det ingen som förväntade sig att 

det sker i speciellt stor utsträckning på lokal nivå och än mindre att det skulle drabba 

dem själva. Informanterna i studien hade nära till sin tänkta förlossningsavdelning, den 

med längst avstånd hade 13 kilometer. I en rapport från SKL (2018) framkommer att det 

finns 45 förlossningskliniker i Sverige och att befolkningstätheten styr hur många 

förlossningskliniker som finns inom ett visst område. I Norrbotten, som rent geografiskt 

upptar cirka en fjärdedel av Sveriges totala yta, finns endast två mindre 

förlossningskliniker. För vissa gravida innebär detta många mils resväg för att komma 

till sin närmsta förlossningsavdelning. I Sveriges huvudstad, Stockholms län, finns det 

sex förlossningskliniker med betydligt kortare avstånd mellan varje klinik. Det hade 

varit intressant att se skillnader på hur kvinnornas förväntningar på förlossningsvården i 

Norrbotten skiljer sig från en kvinna i Stockholm. Enligt informanterna i denna studie 

handlar oron mest om att inte kunna få den medicinska hjälp de behöver under 

transportvägen, vilket borde innebära att kvinnor i Norrbotten är mer oroliga än 

kvinnorna i Stockholm som vid en eventuell hänvisning endast behöver åka några 

kilometer för att komma till nästa förlossningsavdelning.  
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Informanterna talade om hänvisningar och motande i dörren på förlossningen i en 

negativ bemärkelse. Det ansågs stressande att inte vara garanterad professionell hjälp 

och då inte heller i närområdet när behovet finns. Det förvånade forskarna att ingen 

informant förväntade sig att hänvisning skulle drabba dem själva. Wheeler och Lord 

(1999) skriver om fenomenet förträngning och beskriver det som en omedveten strategi 

människan kan använda för att skapa en mer hanterbar “verklighet”. Genom att 

förtränga skyddar individen sig från det potentiellt hotande och ohanterbara. Det går att 

spekulera i huruvida informanterna förtränger situationen då de skulle vara alldeles för 

svårt att hantera den otrygghet och osäkerhet det innebär att inte veta om man blir 

mottagen eller vart man ska föda sitt barn. 

 

Den stress och oro som informanterna beskrev om de ej skulle få tillgång till vård när 

den behövs förklarade en informant som direkt förlossningshindrande. Lothian (2009) 

skriver att oro och stress tidigt i förlossningsarbetet faktiskt kan ha en direkt inverkan på 

förlossningsförloppet, då i avstannade syftet. Det innebär också att det är viktigt att 

födande kvinnor från början har en realistisk förväntan på förlossningsvården. Detta för 

att förväntningarna inte ska krocka med verkligheten och skapa onödig oro. Maslow 

(1987) skriver om den psykologiska aspekten som essentiell. Trygghet innebär frihet 

från oro, rädsla och kaos vilket i allra högsta grad hör ihop med de gravida kvinnornas 

psykologiska tillstånd. Även upplevelsen av kontroll spelar in för graden av upplevd 

trygghet. Heli och Svensson (2017) skriver mer ingående om hur kroppen fysiologiskt 

reagerar på den psykologiska känslan av otrygghet. Trygghet beskrivs enligt författarna 

som gasen i förlossningsarbetet och stress beskrivs som bromsen. När en gravid kvinna 

känner trygghet släpper kroppen fram hormonet oxcytocin. Oxcytocinet är en del i att 

starta själva förlossningsarbetet och stimulerar till bra värkar. Det hjälper också modern 

att kunna slappna av mellan värkarna och beskrivs som kvinnans lugn- och ro hormon 

(Heli & Svensson, 2017). Då informanterna i studien uttrycker en oro på grund av deras 

förväntan att inte bli mottagna när behovet finns styrker detta värdet av barnmorskans 

viktiga roll i att inge trygghet hos den födande kvinnan. Forskarna till studien anser 

därför att den psykologiska aspekten bör vara en del av de kriterier som finns för när en 

kvinna ska ha rätt till förlossningsvård. Om den gravida kvinnan känner sig otrygg i 

hemmet och behöver komma in till en förlossningavdelning borde detta vara en 

självklarhet då barnmorskan vill skapa bästa förutsättningarna för en bra 

förlossningsupplevelse. Dagens inklusionskriterier för att anses vara i aktivt 
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förlossningsarbete är när kvinnan är öppen minst 3 cm, har regelbundna värkar och/eller 

vattenavgång (Lindgren & Wiklund, 2016). Minst två av tre ska vara uppfyllda. Dessa 

beaktar alltså endast den fysiologiska aspekten av födandet.  

 

8.2.2 Professionellt omhändertagande 

Det framgick i intervjuerna att informanterna hade mycket förväntningar på personal 

som jobbar i förlossningsvården. Många olika egenskaper hos personalen beskrevs som 

viktiga för att informanterna skulle känna trygghet och möjliggöra en positiv 

förlossningsupplevelse vilket stämmer överrens med det Dzomeku, van Wyk, Knight 

och Lori (2018) skriver. Cicek och Mete (2018) skriver att kvinnor efterfrågar 

psykologisk stöttning likväl som medicinskt kompetent personal liknande de 

informanter som intervjuats i denna studie. Christiansen (2008) skriver att ju mer en 

kvinnas förväntningar uppfylls desto mer nöjd känner hon sig. Det är också viktigt att 

förväntningarna kring förlossningen tillfredsställs eftersom helhetsupplevelsen annars 

kan påverkas negativt, Hildingsson (2015). Utifrån det kan man spekulera kring värdet i 

att som barnmorska efterfråga varje gravid kvinnas förväntningar för att möjliggöra en 

förlossningsvård som lever upp till dessa. Det är samtidigt oklart hur realistiskt det är att 

en barnmorska ska kunna bemöta alla patienters olika förväntningar och krav. 

Barnmorskans kompetensbeskrivning beskriver de professionella krav man ska förhålla 

sig till som barnmorska idag. Det står bland annat att man ska tillgodose den gravida 

kvinnans psykiska, fysiska och emotionella behov (Svenska barnmorskeförbundet, 

2018). Detta kompetensområde belyser alltså att barnmorskan ska kunna se till varje 

individs egna behov vilket betyder att informanterna i studien har fullt realistiska 

förväntningar. För att detta ska vara möjligt krävs dock tid för barnmorskan att samtala 

med patienten samt lyssna in vad hon önskar. Dessutom krävs att patienten känner tillit 

och vågar berätta om sina förväntningar för barnmorskan. Om gravida kvinnors 

förväntningar på förlossningsvården tillgodoses finns goda chanser att minska risken för 

bland annat ångest och postpartrumdepressioner och det anses därför högst relevant att 

ta hänsyn till detta utifrån ett barnmorskeperspektiv (Kao, Gau, Wu, Kuo & Lee, 2004). 

 

Sengane (2013) har gjort en studie om gravida kvinnors förväntningar på barnmorskans 

vård under förlossningen i Gauteng, Sydafrika. Trots att gravida kvinnor i Sydafrika har 

andra förutsättningar och vårdmöjligheter beskriver dessa kvinnor nästan exakt samma 

behov och förväntningar på barnmorskan som informanterna i denna studie gjorde. I 
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Senganes (2013) studie presenteras tre olika kategorier; kropp, själ och ande. Kvinnorna 

i Guateng förväntade sig att personalen tillgodoser deras fysiska behov likväl som det 

emotionella stödet samt att de även respekterade kvinnans kulturella och religiösa 

behov. Det är intressant att reflektera över om det är så att gravida kvinnor, oavsett plats 

i världen, har samma grundläggande trygghetsbehov som behöver tillgodoses men att 

det förekommer variation gällande vad som anses viktigast. Om man ser på situationen 

utifrån Maslows (1987) behovsteori skulle det inte vara möjligt då det krävs att de 

fysiologiska behoven är tillgodosedda innan människan börjar sträva efter trygghet. 

Människor i fattiga länder som svälter och har dåliga levnadsförhållande borde alltså 

vara kvar på första stadiet i behovsmodellen och ha fokus på att tillgodose sig med 

exempelvis mat och vatten. Ur Maslows (1987) behovsteori framgår dock inte till vilken 

grad varje behov måste vara uppfylld för att man ska sträva efter nästa steg. Det finns en 

möjlighet att gravida kvinnor i fattiga länder har andra referenser för när de basala 

fysiologiska behoven är uppfyllda än vad till exempel gravida kvinnor i utvecklade 

länder har. Därav öppnas möjligheten att de kan sträva efter samma trygghet som 

kvinnor i välutvecklade länder. 

 

8.2.3 Präglad av tidigare erfarenheter  

Enligt Christiaensen (2008) skapas förväntningar hos gravida kvinnor utifrån deras 

personliga erfarenheter och omdefinieras kontinuerligt när ny information tillkommer. I 

denna studien ingick fyra omföderskor vilket innebar att majoriteten av informanterna 

bar egna erfarenheter av tidigare förlossningar. Resterande informanter hade samlat 

erfarenheter via vänner och bekantas förlossningsberättelser. Det framkom att de hade 

positiva erfarenheter och därmed positiva förväntningar gällande kvalitén på 

förlossningsvården. Enligt Christiaensen (2008) är sannolikheten större att det blir ett 

dåligt förlossningsutfall om en gravid kvinna förväntar sig en dålig förlossningsvård. En 

informant i studien beskrev en negativ erfarenhet då hon upplevt sig avvisad vid 

telefonkontakt med barnmorskan på förlossningen. Detta hade givit henne en negativ 

förväntan på att barnmorskor på förlossningen är stressade och inte vill ha henne där.  

 

WHO (2018b) skriver att det under de senaste två decennierna blivit standardiserat att 

man ska föda sitt barn på en förlossningsavdelning. Däremot beskrivs också vissa risker 

med att föda på en förlossningsklinik då det bland annat påvisats kunna ge onödiga 

medicinska interventioner. Dessa interventioner sker på grund av svårigheter för 
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barnmorskan att inte påskynda förloppet. Det vore troligtvis av värde att informera 

kvinnorna om detta så att de får en ökad förståelse till varför de ska vara kvar hemma så 

länge som möjligt. Kanske är det så att kvinnan inte är mottaglig för sådan information 

när värkarbetet väl satt igång. Christiaensen (2008) menar att de människor som en 

gravid kvinna har förtroende för kan förändra förväntningar genom att bidra med 

information. Barnmorskan på mödrahälsovårdcentralen skulle därför kunna få en 

betydande roll beträffande att ge den informationen i rätt tid. I denna studies resultat 

framkom även frustration hos gravida kvinnor över återkommande besked att behöva 

vänta hemma lite till och sedan återkomma igen via telefon till förlossningen. Beake et 

al. (2018) beskriver att det är värdefullt om barnmorskan ger råd till hur man kan 

hantera smärtan hemma istället för att bara be kvinnan återkomma om en stund. Beake 

et al. (2018) skriver också att det är viktigt för den gravida kvinnan att få tydliga 

instruktioner och god respons när hon är i latensfas annars riskerar oron att öka.  

 

Intressant att ha i åtanke angående de förväntningarna som framkommit gällande 

förlossningsvården är att samtliga informanter i studien upplevde att de hade ett gott 

socialt stöd. Om informanterna istället varit socialt utsatta och till exempel varit 

ensamstående kanske resultatet i studien sett annorlunda ut. Enligt Balaji et al. (2007) 

finns direkta samband mellan psykisk hälsa och ett bra socialt stöd. Författarna skriver 

att ett socialt stöd av god kvalité och ett bra socialt nätverk minskar oro och stress för 

gravida kvinnor. Det ökar även deras förmåga att hantera stressfulla händelser i livet 

vilket därför borde ge bättre förutsättningar inför en förlossning. 

 

8.2.4 Organisatoriska förhållanden i förlossningsvården 

Informanterna anser att det finns brister organisationsmässigt i förlossningsvården. Det 

fanns bland annat en förväntan om personalbrist. Informanterna förväntade sig att 

personal ville de födandes bästa men inte hade rätt förutsättningar. Enligt en rapport 

från Sveriges kvinnolobby “Med rätt att föda” rapporterar 15 av 21 landsting att det är 

obalans mellan tillgång och efterfrågan av barnmorskor (Alm Dahlin, 2017).  Enligt 

Alm Dahlin (2017) har sju av tio arbetsgivare år 2017 brist på barnmorskor och i 

framtiden ser antalet födande kvinnor ut att öka i takt med att 30% av Sveriges 

barnmorskor kommer pensioneras. Även om svensk förlossningsvård är i framkant med 

övriga världen står den inför stora organisatoriska utmaningar nu och framöver. 

Rapporten belyser vidare att det finns möjlighet att beräkna hur de barnafödande 
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trenderna ser ut för varje år och att problemet snarare ligger i fel prioriteringar av den 

budget som ska finansiera kvinno- och förlossningsvård. Det är därmed oklart om 

svensk sjukvård har en jämställd vård enligt hälso- och sjukvårdslagen i Sverige. Med 

stöd av rapporten och denna studies resultat blir det tydligt hur viktigt det är att 

pengarna används på rätt sätt för att skapa goda förutsättningar för födande kvinnor och 

vårdpersonal i förlossningsvården. Informanterna i studien upplever en förståelse för 

förlossningsvårdens situation gällande det faktum att man aldrig kan förutse anhopning 

av patienter och därmed heller inte ge några garantier att få plats. Enligt Alm Dahlin 

(2017) borde förlossningsvården kunna veta på ett ungefär hur barnafödandet kommer 

se ut och planera bemanning och platsläge utifrån det. Om detta används ute i kliniken 

borde barnmorskor i ett tidigare skede kunna informera de gravida kvinnorna om 

förutsättningarna på aktuell klinik och därmed skapa realistiska förväntningar. En tillit 

till förlossningsvården nämndes i denna studie gällande tron på en god vårdkvalité trots 

en ansträngd situation på klinikerna. Att bli hänvisad utan förvarning nära inpå 

förlossningen kan skapa svårigheter för gravida kvinnor att återfå tillit till 

förlossningsvården (SKL, 2018). Därav kan det finnas ett värde i att barnmorskor inom 

mödrahälsovården redogör för den förväntade situationen på aktuell klinik i god tid.  

 

Enligt en stor studie av Plotkin (2017) från England är förlossningsvården ansträngd 

även där. I studien fick 2500 kvinnor besvara hur de upplevt förlossningsvården mellan 

år 2014 till år 2017. Det framkom i Plotkins (2017) rapport att barnmorskorna gör ett 

bra jobb och levererar en hög kvalité på vården trots en pressad arbetssituation. Det 

stämmer överrens med informanternas förväntningar i denna studie. Däremot beskriver 

Plotkin (2017) att tillgänglighet av barnmorska och den medicinska vården brister till 

följd av underbemanningen. Av kvinnorna hade 50 % upplevt misstag gällande 

uteblivna samt försenade behandlingar så som exempelvis smärtlindring. Att det begås 

misstag i förlossningsvården till följd av organisatoriska brister framgår inte som något 

som oroar kvinnorna i denna studie. De kände sig trygga med den medicinska vård som 

ges på förlossningsklinikerna.  

 

8.3 Slutsats 

I denna studie beskriver informanterna att det finns en förväntan om underbemanning, 

hänvisningar till andra förlossningsavdelningar samt platsbrist. Förväntningarna har till 

stor dela formats av deras egna erfarenheter. Samtidigt förväntar sig ingen informant att 
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denna problematik ska drabba dem själva. Informanterna beskriver att stressfulla och 

oväntade händelser upplevs mer hanterbara om de känner trygghet. Det finns en oro 

som grundar sig i att inte kunna få den medicinska hjälp som behövs när det krävs. 

Tidigare erfarenheter, så som tidigare förlossning, vänners förlossningsberättelser och 

media, spelar stor roll för vilka förväntningar informanterna har på förlossningsvården. 

Det vore därför av värde att barnmorskor på mödrahälsovården informerar och skapar 

realistiska förväntningar på förlossningsvården. Även barnmorskor på 

förlossningsavdelningar bör efterfråga gravida kvinnors förväntningar på förlossningen. 

Det skulle antagligen göra att gravida kvinnors känsla av kontroll och delaktighet ökar 

och därmed bidra till en ökad upplevelse av trygghet.  

 

8.4 Förslag till vidare forskning  

Då det finns få tidigare nationella studier inom området gravida kvinnors förväntningar 

på förlossningsvården vore det av värde att göra flera studier inom ämnet. Det vore 

intressant att göra jämförande studier mellan olika områden i Sverige, så som 

tätbebyggelse och glesbygd. Ytterligare forskning som vore intressant är att intervjua 

gravida kvinnor kring förväntningar på förlossningsvården vid olika tidpunkter på året 

då till exempel situationen inför sommaren kan vara mer ansträngd och därmed se 

annorlunda ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

26 

 

Referenser 

Alm Dahlin, J. (2017) Med rätt att föda: en granskning av satsningar på på 

förlossningsvården i budgetpropositionen för 2018. Stockholm: Sveriges kvinnolobby. 

Hämtad 10 december, 2018, http://sverigeskvinnolobby.se/wp-

content/uploads/2017/12/med-ratt-att-foda-web-1.pdf 

 

Beake, S., Chang, Y-S., Cheyne, H., Spiby, H., Sandall, J. & Bick, D. (2018). 

Experiences of early labour management from perspectives of women, labour 

companions and health professionals: A systematic review of qualitative evidence. 

Midwifery, 57, 69–84. https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.11.002 

 

Balaji, A.B., Claussen, A.H., Smith, D.C., Visser, S.N., Morales, M.J., & Perou R. 

(2007). Report from the CDC. Social support networks and maternal mental health and 

well-being. Journal of Women’s Health (15409996), 16(10), 1386–1396. 

https://doi.org/10.1089/jwh.2007.CDC10  

 

Christiaens W, Verhaeghe M, & Bracke P. (2008). Childbirth expectations and 

experiences in Belgian and Dutch models of maternity care. Journal of Reproductive & 

Infant Psychology, 26(4), 309–322. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=105573325&site=eh

ost-live  

 

Cicek, O., & Mete, S. (2018). Women’s Expectations from Delivery Nurses of Vaginal 

Birth: A Qualitative Study. International Journal of Caring Sciences, 11(2), 831–839. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=131851623&site=eh

ost-live  

 

Codex. (2018) Personuppgifter. Uppsala: Codex. Hämtad 11 december, 2018, 

http://www.codex.vr.se/manniska3.shtml 

 

Collberg, P. & Ellis, J. (2017)  Mödrahälsovårdens mål och innehåll. I A. Hagberg, H., 
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I 
 

Bilaga 1, intervjuguide 

 

Bakgrundinformation:  

Ålder? 

Graviditetsvecka? 

Antal tidigare förlossningar? 

Hur ser ditt sociala nätverk ut?  

Antal mil till närmaste förlossningsavdelning? 

 

Vad har du för förväntningar på förlossningsvården? 

Vad är rimligt att förvänta sig av förlossningsvården? 

Hur tror du det kommer sig? Vad skulle man göra åt det? 

 

Hur har du uppfattat informationen som framgått i media kring 

förlossningsvården? 

Hur tror du situationen ser ut på din tänkta förlossningsklinik? 

Känner du trygghet och säkerhet inför din förlossning? Varför tror du att du känner så? 

 

Vad är viktigt för dig och din partner för att få en bra upplevelse kring er 

förlossning? 

 

Har du några farhågor inför din förlossning? Vill du berätta? 

 

Vad har du för förväntningar på personalen på förlossningen? 
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