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Bakgrund: Barnmorskor möter kvinnor när deras existentiella hälsa utmanas vilket innebär 

att barnmorskors förståelse för existentiell hälsa är betydelsefullt att belysa Syfte: Att 

fördjupa förståelsen av meningen med existentiell hälsa i relation till reproduktion ur 

barnmorskors perspektiv. Metod: Sju barnmorskor skrev ned sina reflektioner gällande 

kvinnors existentiella hälsa i ett frågeformulär. Svaren analyserades med den kvalitativa 

metoden hermeneutisk textanalys enligt Gadamer. Resultat: Analysen gav upphov till tre 

teman, varav det första delades in i två underteman, enligt följande rubriker: En mångtydig 

känsla i det existentiella samtalet med kvinnan, En vägledning till kvinnan att finna sin inre 

styrka och tro på sig själv i transitionen till föräldraskapet och Dialogen om tro på 

mänskligheten och livet, som inte behöver vara religion. Konklusion: Resultatet visar 

betydelsen av samtal om existentiell hälsa för kvinnor och barnmorskornas egen förmåga att 

möta kvinnor i dessa samtal, samt yttre omständigheter som påverkar dessa samtal. Den 

existentiella hälsan har betydelse för det totala måendet och därför bör fokus på existentiell 

hälsa vara en självklar beståndsdel i mötet med gravida kvinnor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
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Background: The story of the woman should be perceived as a possibility for the midwives 

to obtain more knowledge on existential health. Aim: To deepen the understanding of the 

meaning of existential health related to reproduction from the midwife´s perspective. 

Method: 7 midwifes wrote down their reflections on women´s existential health in a 

questionnaire. The answers were analysed with the qualitative method, hermeneutical text 

analysis in accordance with Gadamer. Results: The analysis emerged in three themes: An 

ambiguous feeling in the existential conversation with the woman, A guidance to the woman 

to find her inner strength and faith in herself in the transition to parenthood and the Dialogue 

about faith in humanity and life, which does not have to be religion. Conclusion: The result 

shows the importance of conversations about existential health for women and the midwifes 

abilities of meeting women in these conversations and external factors interfering on these 

conversations. The existential health influences on the total wellbeing therefore should focus 

on existential health be an obvious element in the meeting with the pregnant woman. 
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Definitioner och terminologi 

Disciplin vetenskaps(gren), fackområde (Nationalencyklopedin, 2017) 

Existens Människans varande/existens. För människan viktigt att förstå 

sig själv i existensen (Stryhn, 2007). Existensen som universellt 

fenomen, handlar om vad det innebär att vara människa (Arman, 

Ranheim, Rydenlund, Rytterström, & Rehnsfeldt, 2015) 

Förförståelse Handlar om den bild forskaren har av fenomenet som studeras. 

Inkluderar tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap samt 

förutfattade meningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Har vi alltid av det vi tolkar (Ödman, 2017). 

Hermeneutisk spiral Benämner en process där kunskap bildas genom att i materialet 

förstå helheten och de enskilda delarnas innebörder och relation 

(Rosberg, 2012). Kunskapen har ingen början och inget slut 

(Gadamer, 1997).  

Prenatal vård Vård som ges till gravida kvinnor med syftet att förebygga 

komplikationer och reducera mödradödlighet och 

spädbarnsdödlighet (Karolinska Institutet, 2017). 

Teori En abstrakt generalisering som presenterar en systematisk 

förklaring av förhållanden mellan fenomen (Polit & Beck, 2017) 

Transition Latin: transitio, övergång (NE, 2017) från en livsfas till en annan 

(Meleis, Sawyer, Im, Hilfiger Messias & Schumacher, 2000). 

Tolkning Utförs vid en bestämd tid och plats av en människa som befinner 

sig mitt i historien, en stillbild av vår förståelseutveckling. Under 

ett liv omformas tolkningen många gånger (Ödman, 2017). 
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INLEDNING  

Det finns kunskap hos barnmorskor om vikten av att vara vaken för de existentiella behoven 

men barnmorskor tenderar ändå att inrikta sig på den medicinska vården. Frågor kring 

existentiella behov undviks i allmänhet av personal inom vård och omsorg och enligt studier 

är behoven försummade. När barnmorskor visar engagemang och individuellt intresse för 

kvinnan påverkas kvinnans sätt att värdera information och de val hon gör. Det ser olika ut 

hur barnmorskor relaterar till kvinnan. Barnmorskor kan ta hänsyn till det unika hos kvinnan 

men det som är speciellt med en viss kvinna kan även förbises. Tecken på individualitet kan 

även ses som ett besvär för barnmorskor när det finns ointresse hos barnmorskor för kvinnan 

som person. När det unika hos kvinnan bekräftas av barnmorskor är det ofta lättare för henne 

att anförtro sig till barnmorskor. Förbises däremot det speciella hos kvinnan kan hon bli 

mindre mottaglig och avvaktande gentemot barnmorskor. Hur kvinnans behov tolkas av 

barnmorskor påverkas således av barnmorskors förhållningssätt och människosyn. 

Barnmorskor behöver därför reflektera över den egna synen på kvinnan samt även sig själv 

i sin yrkesroll. Därutöver synliggöra och integrera den existentiella hälsan som en naturlig 

beröringspunkt under mötet med kvinnan. 

BAKGRUND  

Existentiell hälsa 

Det framgår att det finns flera tecken på en sämre hälsoutveckling hos den svenska 

befolkningen. Psykisk ohälsa ökar bland unga, skador och smärttillstånd ökar samtidigt som 

övervikt och fetma blir ett allt större problem (Sveriges Kommuner och Landsting SKL, 

Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut FHI, 2009). Emellertid hamnar den ohälsa som 

ökar i stora grupper av befolkningen ofta utanför den klassiska diagnosticeringen av sjukdom 

i psykiska och kroppsliga kategorier. Ur ett folkhälsoperspektiv är det därmed avgörande att 

fokusera på hur individer skapar mening i de existentiella frågorna samt i vardagliga beslut 

(Melder, 2011). Den existentiella betydelsen kännetecknas av upplevelsen att vara delaktig 

i ett känslomässigt sammanhang som ger mening och är större än den enskilde individen 

(Rutz, 2007). Orsaker till att betydelsen av det existentiella inte uppmärksammats mer är 

enligt Rutz (2004) en skeptisk inställning till begrepp som andlighet. Dessutom får ett 

holistiskt hälsoperspektiv, en helhetssyn på hälsa, stå tillbaka när medicinska 

forskningsområden prioriteras. Även svårigheter att hitta funktionella och erkända 

definitioner anses inverka (Rutz, 2004). 

 

Flera definitioner av existentiell hälsa finns, i den här studien väljs World Health 

Organization Quality of Life Spirituality, Religion, Personal Beliefs (WHOQOL SRPB) 

(2006). Som grundval för existentiell hälsa används ett antal grundstenar. Den existentiella 

hälsan anses bero av i vilken omfattning individen har tillgång till och upplever dessa 

grundstenar. Upplevelsen av kontakt med andlig kraft eller väsen omnämns samt om den 

upplevelsen underlättar förståelsen för andra människor. Vidare diskuteras om andlig 

kontakt påverkar stresshantering och känslan av tillit. Ytterligare ett element är att känna 
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mening och syfte med livet och en mening med att vara här. En känsla av förundran inför 

den egna omgivningen beskrivs, som till exempel naturen, konsten och musiken samt 

huruvida individen upplever sig andligt berörd av skönhet (a.a).  

 

Denna definition innebär också en upplevelse av entusiasm eller inspiration vilken ses som 

en grund för existentiell hälsa precis som tillfredsställelse med naturen (WHOQOL SRPB, 

2006). Ännu en grundsten för den existentiella hälsan anses vara integration och helhet vilket 

handlar om förbindelse mellan kropp, själ och sinne vilket sammanhänger med att det sätt 

livet levs på överensstämmer med det individen tänker och känner. Dessutom berörs 

upplevelsen av andlig styrka, samt huruvida den är till hjälp i svåra tider och om den 

medverkar till att känna sig lycklig. Upplevelsen av inre frid, harmoni och hoppfullhet i livet 

berörs samt om livskvalitén faktiskt förbättras av att vara optimistisk. Om det är möjligt att 

förbli optimistisk i tider märkta av osäkerhet. Slutligen handlar den existentiella hälsan även 

om i vilken mån tron bidrar som en resurs för välmående i det dagliga livet (a.a). 

 

En generös och deltagande attityd gentemot medmänniskan anses vara grunden för den 

existentiella omvårdnaden (Rehnsfeldt et al., 2015). Den finns även i barnmorskors 

utvecklade intuitiva förmågor att läsa av den aktuella situationen. Kvinnans berättelse förstås 

då som en möjlighet till existentiell hälsa. Det krävs förmåga att läsa av livsberättelsen, 

vilken anses innehålla både lidande och välbefinnande. Förståelsen kan för barnmorskor ta 

en livstid att utveckla. Dock kan ett aktivt arbete från barnmorskors sida för utvecklad 

medvetenhet medföra att förståelsen lättare utvecklas. Lyhörd omsorg anses ge styrka åt 

båda parter samt visa vägen för kvinnans existentiella hälsa (Arman, Alvenäng, El Madani, 

Hammarqvist & Ranheim, 2013). 

Mödrahälsovården på barnmorskemottagningen  

Till en början var kroppslig hälsa målen för prenatal vård. Men med ökad kunskap om vikten 

av sociala och psykologiska faktorer under graviditet och förlossning, har prenatalvården 

utökats med ett psykosocialt förhållningssätt (Hildingsson & Häggström, 1998). På 

barnmorskemottagningar används uttrycket psykosocial som benämning på en del, av 

basprogrammet. Det fortsätter att vara tvetydigt exakt vad som ingår i psykosocialt stöd men 

enligt barnmorskor är psykosocialt stöd självklart en nödvändig del, av den vård som erbjuds 

av barnmorskor (Seefat-van Teeffelen et al., 2011). Syftet med psykosocialt arbete anses 

vara att ge kunskap och stöd till människor som står inför förändringar och påfrestningar i 

livet. Stödet och kunskapen ska vara utformat så att det ger möjlighet till människorna att 

själva klara av sina svårigheter. Inom mödravården handlar det framförallt om vanliga 

livsförändringar och normala psykologiska reaktioner (Rikshandboken, 2017). 

 

Kvinnan vänder sig till mödrahälsovården på barnmorskemottagningen för rådgivning om 

sexuell hälsa och besöken är avgiftsfria. Således är mödrahälsovården en viktig tillgång i 

folkhälsoarbetet. Inom varje landsting finns utförliga besöksprogram som baseras på 

nationella rekommendationer (Intressegruppen för mödrahälsovård inom SFOG, 

Samordningsbarnmorskorna inom SBF & Mödrabarnhälsovårdspsykologernas förening, 

2016). Sättet mödravården är organiserad på återspeglar samhällets kärnvärderingar (Prinds 

et al., 2013). Syftet med mödravården i huvudsak att erbjuda medicinskt säker vård och 

barnafödandets övriga aspekter lämnas till familjer och samhället (Waldenström, 1996). 

Studier visar att för kvinnor räcker det inte att fokusera på medicinska och fysiska aspekter 
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(Lundgren, Karlsdottir & Bondas, 2009). Numera förväntas barnmorskor på 

barnmorskemottagning ha ett övergripande perspektiv med den normala graviditeten som 

mål. Ändå tenderar fokus att hamna på det medicinska innehållet (Larsson & Wärnå-Furu, 

2016) och otillräckligheten i vården påverkar kvinnan (Martinsen, 2000). 

 

Basprogrammet inom mödravården är uppdelat i medicinskt och psykosocialt program, när 

ett mer holistiskt synsätt skulle vara att föredra (Waldenström, Hildingsson, Rubertsson & 

Rådestad, 2004). Centralt i det holistiska perspektivet är att skifta synsätt från patogent till 

salutogent synsätt (Arman et al., 2015), från sjukt till friskt synsätt, vilket innebär att se 

kvinnan med sina hälsoresurser. Hälso- och sjukvårdens mål är enligt lagen en god hälsa och 

vård på lika villkor till hela befolkningen (SFS 2017:30). Mödravården ska vara organiserad 

med tyngdpunkten på goda relationer mellan barnmorskor och kvinnor (Lundgren et al., 

2009) eftersom kvinnor föredrar att berätta om sitt barnafödande för barnmorskor som de 

gradvis utvecklat en trygg relation till (Bondas, 2002). 

Barnmorskors roll och ansvar  

Barnmorskors huvudområde är Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH) vilket utgör 

barnmorskors självständiga kompetensområde (Barnmorskeförbundet, 2018). Studier inom 

RPSH frambringar kunskap om utvecklingen i ämnesområdet, fysiskt, psykiskt, socialt, 

kulturellt och existentiellt. Barnmorskor utgår i sitt arbete från barnmorskeprofessionens 

etiska kod. Den grundar sig i tillit, ömsesidig respekt och beaktar varje individs eget värde 

(Barnmorskeförbundet, 2018). Enligt Buber (1995) anses två i grunden olika sätt att påverka 

en individs tänkande och levnadssätt, vara att befria eller att påtvinga. Att befria innebär, att 

med hjälp av ett personligt möte förverkligas inneboende och unika möjligheter hos 

personen, istället för att undervisa personen. Att påtvinga innebär att undervisa med ett inslag 

av tvång samt att inte lyfta fram individens personlighet. Individens inneboende förmåga 

bortses från och tecken på individualitet ses snarare som ett besvär (Buber, 1995). När 

barnmorskor har ointresse för kvinnan som person kan kvinnas individualitet tolkas som ett 

bekymmer. Barnmorskor behöver reflektera över hur de relaterar till kvinnan eftersom det 

påverkar hur informationen hanteras samt upplevelsen av vården (Olsson & Jansson, 2000).  

 

Möten på mödravården filmas i en studie med syfte att belysa innebörden av möten mellan 

barnmorskor och gravida par. Barnmorskorna är aktiva under intervjun och det visar sig att 

barnmorskor har varierande sätt att relatera till kvinnorna. De underteman som framkom 

sammanfattas i två större teman vilka innebär att det antingen tas hänsyn till det unika hos 

det gravida paret eller ignoreras det. När det unika förbises verkar kvinnorna lydigt anpassa 

sig efter barnmorskors sätt att relatera till dem. Barnmorskans förhållningssätt medför då att 

kvinnorna förefaller vara passiva. Tillvägagångssätt barnmorskorna använder sig av anses 

även dominera intervjun. Kvinnor ses knyta an och anförtro sig till barnmorskor när hänsyn 

tas till det unika hos dem. Däremot när det unika hos kvinnan förbises upplevs kvinnan 

avvaktande och i lägre grad mottaglig gentemot barnmorskor. Dessutom verkar journalen 

ibland användas som en språngbräda eller som en sköld av barnmorskorna (Olsson, Sandman 

& Jansson, 1996). Barnmorskor behöver veta, att hur kvinnans behov tolkas av den enskilda 

barnmorskan, påverkas av det egna förhållningssättet och människosynen. Det behövs 

utbildning och stöd för att öka förståelsen för den egna potentialen samt ofullkomligheten i 

det egna beteendet. Barnmorskor görs således medvetna om den egna rollens betydelse 

(Socialstyrelsen, 2012). Det anses avgörande att barnmorskan är trygg och förankrad i sina 
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inre värderingar för att kunna dela kvinnans oro och rädsla. Barnmorskornas inre 

värderingarna förefaller viktigast när det gäller förhållningssättet till kvinnan (Larsson, 

2018).  

Inom barnmorskeyrket är barnmorskors roll som kompanjon grundläggande och innebär att   

lyssna på kvinnan, vara tillgänglig och följa kvinnan genom processen. Genom att vara 

närvarande, kan barnmorskor hjälpa kvinnan att upptäcka och utveckla sin egen förmåga att 

tolka kroppens signaler (Lundgren, 2004). Dessutom kan barnmorskor med högre 

sannolikhet upptäcka kvinnans existentiella bekymmer och outtalade behov, med skärpta 

sinnen, självmedvetenhet och kunskapsbaserad utveckling av det egna självet (Arman et al., 

2015). Genom hela yrkeslivet söker barnmorskor aktivt personlig-, intellektuell- och 

professionell tillväxt och integrerar tillväxten med sin yrkesverksamhet (ICM, 2017). Varje 

barnmorska behöver dessutom, för sitt yrkesutövande identifiera sin egen personliga filosofi 

om livet och yrkesutövningen. Med en tydligare insikt avseende begrepp, teorier och 

modeller inom barnmorskeyrket förbättras förståelsen för barnmorskors roll.  För att sätta 

igång en process som utvecklar teori, ställs frågor angående hur barnmorskor vårdar och hur 

det påverkar kvinnans upplevelse av vården. Därigenom stöds barnmorskor i att värdesätta 

det teori tillför barnmorskeyrket vad beträffar tillämpande och kunskap (Bryar & Sinclair, 

2011). Det är viktigt att den kunskap barnmorskor har, är grundad och förkroppsligad 

inombords och att barnmorskor har förmågan att använda sitt kunnande på olika sätt, med 

hänsyn till varje kvinnas individuella behov (Berg, Ólafsdottir, & Lundgren 2012).  

Den medicinska modellen kontra barnafödande som en normal 

livshändelse 

En modell anses vara en abstrakt representation av idéer på vilken en disciplin baseras (Bryar 

& Sinclair, 2011). Den Medicinska modellen kontra barnafödande som en normal 

livshändelse (Tabell 1) är en dikotom, tvådelad teoretisk modell beskriven av Van Teijlingen 

(2015).  

Tabell 1 

Figur bearbetad från Den Medicinska modellen kontra barnafödande som en normal 

livshändelse (van Teiljingen, 2005). 

Medicinsk modell Barnafödande som en normal 

livshändelse 

Läkarcentrererad Kvinno-/patientcentrerad 

Objektiv Subjektiv 

Man Kvinna 

Kropp-sinne dualism Holistisk 

Graviditet: endast normal 

retrospektivt 

Födelse: normal fysiologisk process 
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Risk urval är inte möjlig Risk urval är möjlig 

Statistisk/biologisk ansats Individuell/psykosocial ansats 

Biomedicinskt fokus Psykosocialt fokus 

Medicinsk kunskap är uteslutande Kunskap är inte uteslutande 

Intervention Observation 

Allmän Privat 

Utkomst: levande, frisk mor och barn Utkomst: levande, frisk mamma, barn 

och tillfredsställelse av individuella 

behov hos mamman/paret 

 

 

Den medicinska modellen har utvecklats genom århundraden, sedan tiden för grekiska och 

romerska praktiserande läkare. Modellen har central betydelse för barnmorskeyrket eftersom 

den genomsyrar samhället, hälsoorganisationer och läkarutbildningen (Bryar & Sinclair, 

2011). Edwards (2000) menar att den medicinska modellen är en dominant ideologi som 

förutsätts ha monopol och då även uteslutande rätt när det gäller kunskap. Den medicinska 

modellen har dessutom blivit ett begrepp som tas för givet (van Teijlingen, 2005). Det är 

viktigt att ha en grundlig förståelse för den medicinska modellen eftersom den används av 

läkare (Bryar & Sinclair, 2011). När kvinnans behov av vård överskrider barnmorskors 

kompetens, konsulterar och remitterar barnmorskor (ICM, 2017). Kvinnan ses enligt 

medicinska modellen som passiv och som en patient. Den rutinmässiga och mekaniska synen 

på kvinnan gör att hon i det närmaste betraktas som ett objekt. Graviditeten ses som ett 

medicinskt förlopp och fokus ligger på möjliga medicinska risker. Det normala 

barnafödandet kräver enligt modellen medicinsk kontroll för att snabbt kunna vidta åtgärder 

vid patologiska tecken. Genom att övervaka möjliggörs ingripande vid tidigaste tecken på 

sjukdom och därmed garanteras säkerhet under normalt barnafödande. Ingen graviditet är 

enligt medicinska modellen normal förrän i efterhand. När vården ges utifrån den medicinska 

modellen tenderar fokus hamna mer på tekniken som övervakar fostrets tillväxt än det 

faktum att tekniken, i vissa fall kan användas för att utöva påtryckning på kvinnan (van 

Teijlingen, 2005) att ändra matvanor och sin dagliga aktivitet (Martin, 1989). Ju mer fokus 

läggs på risker desto mer rädsla skapas hos kvinnan, som då inte litar på sin kropp och den 

egna förmågan att föda. Den medicinska modellen anses lägga ansvaret för att minska risker, 

hos kvinnan. Kvinnan ska ges kunskap om, den inneboende och enkla visdomen, i naturens 

plan för barnafödande (Lothian, 2012). 

  

Enligt barnafödande som en normal livshändelse ses graviditeten som en normal händelse 

under kvinnan livscykel och en naturlig process av växande (Bryar & Sinclair, 2011). 

Graviditeten behöver viss uppmärksamhet före under och efter födelsen men ofta leder 

behovet till minsta möjliga övervakning, råd och stöd. Majoriteten av kvinnor genomgår 

säkert och normalt barnafödande med få eller inga medicinska ingrepp. Vidare går det att 

förutse och skilja ut de kvinnor som inte förväntas ett normalt barnafödande (van Teijlingen, 
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2005). Kvinnan anses förmögen fatta beslut gällande den vård hon vill ha och varje graviditet 

ses som en unik händelse. Barnmorskor vårdar och stödjer familjer som mår bra och främjar 

hälsa. Vidare arbetar barnmorskor med förebyggande åtgärder och stödjer utvecklingen av 

den nya rollen. Således indikeras att den medicinska modellen inte är den mest passande när 

det gäller barnmorskors vårdande (Bryar & Sinclair, 2011). Målet i den dikotoma modellen 

är levande frisk mor och levande, friskt barn. Men i barnafödande som en normal 

livshändelse tillkommer även tillfredsställelse av individuella behov (Bryar & Sinclair, 

2011). Teijlingen (2005) anger att den medicinska modellen verkar vara särskilt tillämpbar 

på barnafödande och mödravård. Eftersom graviditeten är en fysiologisk och biologisk 

händelse som omsluts av sociala och kulturella kontexter (van Teijlingen, 2003) utgör 

graviditeten också ett bra exempel för att belysa användbarhet men även för att lyfta fram 

felanvändning av den medicinska modellen kontra barnafödande som en normal 

livshändelse (van Teijlingen, 2005). 

PROBLEMFORMULERING 

När barnmorskor tar hänsyn till det unika hos kvinnor kan de knyta an och anförtro sig. 

Ignoreras det unika kan kvinnan bli avvaktande och mindre mottaglig gentemot 

barnmorskor. Vården ska enligt lag ges på lika villkor men hur kvinnans behov tolkas beror 

således på barnmorskors förhållningssätt och människosyn. Barnmorskor behöver därför 

reflektera över hur de relaterar till kvinnan och öka medvetenheten om den egna rollens 

betydelse. Med självmedvetenhet kan barnmorskor upptäcka kvinnans outtalade behov och 

existentiella bekymmer. Det anses avgörande för hälsan att fokusera på hur mening skapas i 

existentiella frågor. Livsomställningar för kvinnan kan väcka existentiella frågor. Trots att 

studier visar på vikten av existentiell hälsa fokuserar barnmorskor ofta på de medicinska 

frågorna vilket inte är tillräckligt. Därför behöver kunskap utvecklas kring barnmorskors 

förståelse av kvinnors existentiella hälsa i relation till reproduktion. 

SYFTE 

Att fördjupa förståelsen av meningen med existentiell hälsa i relation till reproduktion ur 

barnmorskors perspektiv. 
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METOD 

Val av metod  

För att besvara studiens syfte valdes kvalitativ metod med hermeneutisk textanalys enligt 

Gadamer (1997). Den kvalitativa metoden användes för att analysera och beskriva 

karaktärsdrag hos fenomen. Fokus riktades mot det studerade ämnet med öppna frågor och 

syftet var att få varierande beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2014). En induktiv ansats 

användes vilket innebar att gå in helt öppet och förutsättningslöst i arbetet med textanalysen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Hermeneutiken bygger på ytterligare en 

kunskapskälla utöver logik och den erfarenhetsgrundade kunskapen vilken är empati eller 

inkännande (Thurén, 2007) och anses vara ett möte med existensen, förmedlat genom språk 

(Ödman, 2016). Motivet med hermeneutiken anses vara att klargöra förutsättningarna för 

förståelsen av människor (Helenius, 1990). 

Miljö  

Området där examensarbetet genomförts är i tre mellansvenska regioner. Barnmorskorna 

som medverkade i examensarbetet arbetar eller hade arbetat på ungdomsmottagningar, 

barnmorskemottagningar samt kvinnokliniker i regionerna. Till ungdomsmottagningar 

kommer ungdomar för preventivmedelsrådgivning och samtal från 12 års ålder upp till 25 år 

beroende på region. På barnmorskemottagningar utförs gynekologiska cellprovskontroller 

för kvinnor från 23 till 64 års ålder. Här ges preventivmedelsrådgivning, görs test för sexuellt 

överförbara sjukdomar samt ges information om abort. Vidare erbjuds vård under och efter 

graviditet samt stöd i föräldraskap. Kvinnokliniker har en bred verksamhet från 

gynekologiska problem till graviditet och förlossning. Arbetet omfattar kvinnor i alla åldrar 

samt i livets alla skeden.  

Urval 

Urvalsstrategin grundades på att variation eftersträvades vilket erhölls genom att göra ett 

strategiskt urval. Barnmorskor med förmodat intresse för existentiella frågor valdes ut av 

författaren och tillfrågades om deltagande. Inom kvalitativa studier bygger det strategiska 

urvalet, även kallat riktat urval, på att deltagare till studien väljs ut, grundat på att de är bra 

på att skildra (Jakobsson, 2011) och därmed kan ge beskrivningar innehållande åtskillig 

information om fenomenet vilket frambringar en grund som kan svara på syftet (Henricsson 

& Billhult, 2012). En av deltagarna valdes ut med hjälp av snöbollsurval då barnmorskorna 

ombads ge förslag på andra lämpliga barnmorskor. Snöbollsurval nyttjas för att finna 

personer rika med information (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering, 

SBU, 2017). Genom att fråga barnmorskorna om vem annan bör talas med ökar snöbollen i 

omfång till följd av att nya barnmorskor hittas. Här anses de personer vara särskilt viktiga 

som rekommenderas av flera barnmorskor (SBU, 2017). För att få variation valdes både 

nyutbildade barnmorskor samt de med längre erfarenhet, olika åldrar på barnmorskor, olika 

verksamhetsområden samt skilda utbildningsorter eftersträvades också. 
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Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier var yrkesverksamma barnmorskor som arbetade eller hade arbetat med 

kvinnor på ungdomsmottagning, barnmorskemottagning eller kvinnoklinik i Sverige. 

Datainsamling  

Till att börja med genomfördes en pilotstudie. Det gjordes för att kontrollera att studien 

fungerar som tänkt (Jakobsson, 2011). Pilotstudien valdes att göras på en barnmorska som 

uppfyllde inklusionskriterierna och därmed kunde inkluderas i studien. En förfrågan 

gällande medverkan i studien lades, efter tillåtelse från administratörerna, upp i 

facebookgruppen ”Barnmorska - aktuellt och intressant”. Det är en grupp för barnmorskor 

som vill sprida barnmorskekunskap samt hur den kan utvecklas, med drygt 5000 medlemmar 

i maj 2018. Förfrågan genererade tre intresserade barnmorskor vilka erhöll frågeformulär 

varifrån slutligen ett svar på frågeformuläret erhölls. Barnmorskor tillfrågades därutöver 

kontinuerligt muntligt personligen under studentens studie- och praktikperiod. Barnmorskor 

på BB-avdelning, barnmorskemottagning, ungdomsmottagning, förlossningsavdelning och 

även egenföretagande barnmorskor tillfrågades. Om intresse fanns för att deltaga översändes 

informationsbrev samt frågeformulär via e-post innehållande fem frågor med vardera en halv 

A4-sida avsedd för svar. Frågorna löd: Hur tänker du kring begreppet existentiell hälsa i 

relation till ditt arbete, Vilken betydelse anser du att det har för kvinnan att samtala om 

existentiell hälsa? Hur upplever du själv det existentiella samtalet? När talar du om 

existentiella frågor? samt Hur ser existentiell hälsa ut enligt din mening? Elva barnmorskor 

tackade ja till att deltaga och fick informationsbrevet. Sammanlagt erhölls svar från sju 

barnmorskor (Tabell 2). 

Tabell 2 Översikt datainsamling 

 Antal tillfrågade 

barnmorskor 

Antal barnmorskor 

som tackat ja 

Antal svarande 

barnmorskor 

Pilotstudie 1 1 1 

Facebookgrupp >5000 3 1 

E-postförfrågan 4 4 4 

Muntlig förfrågan 3 3 1 

Totalt, barnmorskor >5008 11 7 

 
Åldersvariationen hos barnmorskorna var mellan 35 och 60 år. Samtliga barnmorskor var 

kvinnor, bosatta och yrkesverksamma i sydvästra Sverige. Alla hade erfarenhet från arbete 

med kvinnor i reproduktiv ålder på förlossningsavdelning, ungdoms-, samt 

barnmorskemottagning. Yrkeserfarenhet från barnmorskeyrket varierade från relativt 

nyanställd till 31 år. Barnmorskornas utbildningsorter varierade mellan tre olika universitet 

i södra Sverige. Svaren skrevs av barnmorskorna ned digitalt eller förhand och formuläret 

återsändes via e-post eller brev. Samtliga barnmorskor tillfrågades om det fanns möjlighet 

att återkomma om ytterligare frågor skulle behöva ställas vilket samtliga godkände. 
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Analys 

Ett intresse i att förbättra reflektionen över existentiella teman förmedlades av Radnitzky 

(1970) som menade att det fanns risk att bli handlingsorienterad om de svårlösta problemen 

i livet ignorerades. Därav har vägledning för hermeneutisk tolkning enligt Radnitzky ansetts 

passande för den här studien.  

 

Analysen började med att textmaterialet lästes igenom vilket gav upphov till en intuitiv 

föreställning av texten som helhet. Författaren kunde under analysens gång inte bortse från 

den egna förförståelsen vilken inledde tolkningsprocessen och medförde en horisont. 

Horisonten ansågs bestämma förståelsen av texten vilken förändrades och vidgades under 

tolkningsprocessen. Därefter tolkades de enskilda delarna. Med tolkningen av delarna som 

grund relaterades åter till helheten. Detta gjordes i en ständig dialog eller process mellan 

delar och helhet i den hermeneutiska spiralen (Bild 1) vilken ledde till att förståelsen 

utvecklades. 

Bild 1 Hermeneutisk spiral 

 
 

För att veta när tolkningen av meningen skulle avslutas gällde det att uppmärksamma när ett 

inre sammanhang visat sig, som ett tydligt mönster utan logiska motsägelser. 

Deltolkningarna provades därefter återigen mot texten som en enhet. Var och en av 

tolkningarna förde med sig en förnyelse. Det ledde i sin tur till en vidgad mening av texten 

eftersom tolkningen berikade förståelsen av texten. Det var när tolkningen gick utöver det 
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omedelbart givna som nya nyanseringar och samband uppstod (Radnitzky, 1970). Dessa 

sammanfattades i teman. 

 

Dialogen som ingicks med texten medförde att dess innebörd kontinuerligt ifrågasattes (Polit 

& Beck, 2017). Tolkningsprocessen hade varken början eller slut, spiralen ansågs vara 

oändlig. Tolkningssituationen byggde i enlighet med Gadamer också på en förväntansfull 

öppenhet för att något skulle hända och själva tolkningen skedde enligt det öppna frågandets 

princip (Ödman, 2017) där det gällde att försöka finna de frågor materialet ställde (Palmer, 

1972). Enligt det öppna frågandets princip förhöll sig författaren till materialet som om en 

fråga ställs utan att veta om svaret på den. Författaren letade efter motsägande information 

för att förståelsen och tolkningar skulle kunna förändras i oväntad riktning enligt första 

handlingsprincipen. För att kunna omtolka motsägande information behövdes den andra 

handlingsprincipen. Den handlade om ur vilka synvinklar tolkningen gjordes. Därav gick 

den ut på att pröva de tolkningsalternativ som medförde att den studerade verkligheten gavs 

möjlighet att förändras. Således behövde öppenhetsprincipen även gälla författarens 

förförståelse (Ödman, 2017). Författarens analys av texten resulterade i tre teman. 

Etiska överväganden 

Intervjuforskning formas av etiska frågor. Därför behövdes en fin balansgång mellan 

författarens   intresse av att erhålla värdefull information och respekten för barnmorskornas 

integritet (Kvale & Brinkmann, 2014). Det fanns krav på skydd mot opassande insyn i egna 

livsförhållanden. Barnmorskorna fick inte kränkas eller förödmjukas, inte heller utsättas för 

psykisk eller fysisk skada enligt individskyddet. För de etiska övervägandena utgjorde 

individskyddskravet basen. Kravet på individskydd inom forskning tydliggjordes genom 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet 

med informationskravet informerades barnmorskorna om deras uppgift i studien samt om 

villkor som gällande deltagandet. Det tydliggjordes att deltagande är frivilligt och att 

barnmorskorna hade rätt att avbryta deltagandet. Samtycke om deltagande inhämtades av 

barnmorskorna enligt samtyckeskravet. De informerades om rätten att avbryta utan 

konsekvenser för dem, samt utan att utsättas för påtryckning. Konfidentialitetskravet 

medförde att alla uppgifter behandlades konfidentiellt, så att enstaka individer inte kunde 

identifieras av obehörig. För utomstående var det omöjligt att komma åt uppgifterna. De 

insamlade uppgifterna om de enskilda barnmorskorna användes enbart för ändamålet och 

inte för andra forskningsändamål i enlighet med nyttjandekravet. Reflektion gjordes över 

risker deltagandet kunde medföra för barnmorskorna på lång eller kort sikt, gällande till 

exempel integritetsintrång och obehag (Etikprövningsnämnden, 2017). Reflektion kan väcka 

känslor och funderingar men anses vara en del av arbetet som barnmorska där reflektion 

bidrar till utveckling av den egna professionen. Frågorna ansågs inte kunna orsaka 

integritetsintrång. Studien anses inte vara forskning och omfattas därmed inte av Lagen om 

etikprövning som avser människor (SFS 2003:460). 
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RESULTAT 

Materialet analyserades och gav upphov till tre teman, varav det första delades in i två 

underteman, vilka redovisas nedan i tabellform (Tabell 2) samt i löpande text under 

rubrikerna: En mångtydig känsla i det existentiella samtalet med kvinnan, En vägledning till 

kvinnan att finna sin inre styrka och tro på sig själv i transitionen till föräldraskapet och 

Dialogen om tro på mänskligheten och livet, som inte behöver vara religion. 

Tabell 2 Resultatsammanställning, teman och underteman 

Tema Undertema 

En mångtydig känsla i det existentiella 

samtalet med kvinnan 

Barnmorskors aktiva förhållningssätt - 

barnmorskan vågar fråga 

Barnmorskors passiva förhållningssätt - 

kvinnan är ansvarig att ta upp frågan 

En vägledning till kvinnan att finna sin 

inre styrka och tro på sig själv i 

transitionen till föräldraskapet 

 

Dialogen om tro på mänskligheten och 

livet, som inte behöver vara religion 

 

En mångtydig känsla i det existentiella samtalet med kvinnan  

Barnmorskorna i studien ger genomgående uttryck för ett medvetet och reflekterande 

förhållningssätt när det gäller samtal om den existentiella hälsan. Det framgår att 

barnmorskorna förhåller sig antingen aktivt eller passivt beträffande initiativ till samtal om 

den existentiella hälsan. Svaren vittnar om en mångtydig känsla när det gäller att finnas där 

som samtalspartner i det existentiella samtalet. Det beskrivs som fantastiskt samtidigt som 

det kan anses vara en utmaning att nå fram till och ha mod att möta kvinnan som individ. 

Oavsett förhållningssätt beskrivs en glädje över att samtala om existentiell hälsa men ibland 

även en stark oro. Samtidigt behöver barnmorskorna vara medvetna om var yrkesrollen 

slutar och någon annans tar vid vilket anses varas svårt.  

Barnmorskors aktiva förhållningssätt - barnmorskan vågar fråga 

I undertemat Barnmorskors aktiva förhållningssätt i mötet med kvinnan handlar det om att 

våga fråga kvinnan om den existentiella hälsan. Barnmorskorna bjuder in till och öppnar upp 
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för samtal om existentiell hälsa. Enligt barnmorskorna framgår det av kvinnans berättelse 

hur hon upplever och hanterar sin livssituation. När kvinnan ges möjlighet att reflektera över 

framtiden tillsammans med barnmorskorna erhålls ofta den fortsatta riktningen. Som 

exempel anges  

 

”att kvinnan berättar hur hon har det och hur hon” tar det” samt vad hon själv tänker om 

lösningen/framtiden ger för många en riktning framåt/ vidare..” 

 

Barnmorskorna beskriver vikten av att våga möta kvinnan i de existentiella funderingarna 

och att samtidigt låta den egna existentiella hälsan påverkas. Här anses det viktigt att våga 

vara kvar och inte vara rädd för de frågor som kommer. Barnmorskorna visar att de vågar 

finnas kvar genom att fortsätta ta reda på hur kvinnan har det runtomkring sig. I 

barnmorskornas yrkesroll anses det ingå att underrätta sig om kvinnans livssituation när hon 

ställs inför olika existentiella händelser. Vikten av att låta sig beröras av stora livsfrågor samt 

sårbarheten i livet anges vara central och avgörande för att vara inkännande barnmorskor. I 

samtal om existentiell hälsa med existentiella frågor uppger barnmorskorna att det inte 

handlar om att de ska tillhandahålla svaren. Barnmorskorna anser dessutom att de inte har 

några svar. I stället gäller det att vara öppen för att människor finner sina egna vägar till 

upplevelse av mening, hopp och tillit genom livet. Öppenheten uttrycks genom att frågorna 

tillåts finnas och barnmorskorna visar att de står ut med människors längtan och klarar av att 

bemöta känslor och funderingar. Vikten av att känna sig trygg i de existentiella frågorna 

betonas. Barnmorskornas profession beskrivs stå i centrum när det gäller existentiella frågor.  

Vidare anses de existentiella frågorna i barnmorskornas arbete vara lika centrala som 

kroppspulsådern, aortan i människokroppen. Som exempel anges  

 

”För mig är dessa frågor aortan i mitt jobb”  

 

För att må gott i livet anses de existentiella faktorerna styra. De styr genom sättet kvinnan 

tänker på sammanhanget hon befinner sig, stödet kvinnan har och om livet upplevs 

meningsfullt. Upplevelsen av ett meningsfullt liv kommer av upplevelsen av sammanhang, 

att kvinnan kan påverka livet i den riktning hon önskar och att livet känns värt att leva. De 

existentiella faktorerna påverkar måendet och kan göra att kvinnan tar hand om sig på ett bra 

sätt och därmed värnar om nuet och framtiden. Barnmorskorna behöver kunskap om hur 

kvinnan tänker gällande existentiella faktorer. När barnmorskorna ser det som sin uppgift, 

tas tid och kvinnan hinner tillfrågas. Med den kunskapen svaren ger, anpassar 

barnmorskorna sina råd efter den unika kvinnan. Barnmorskorna kan märka att kvinnan 

fastnat i negativa beteenden, känslor och tankemönster och därmed har svårt att komma 

vidare. Med ett aktivt förhållningssätt väljer barnmorskorna då att samtala om existentiella 

frågor. 

Barnmorskors passiva förhållningssätt - kvinnan är ansvarig att ta upp frågan 

I ett passivt förhållningssätt kan samtal om existentiell hälsa ske om kvinnan själv tar upp 

ämnet och vill dela med sig. Barnmorskorna ger uttryck för att våga prata om existentiella 

frågor men utan att tvinga på, däremot bjuda in kvinnan till samtal. Samtidigt betonas att det 

har central betydelse om kvinnan vill dela med sig. Funderingar förekommer gällande 

huruvida kvinnan vill, eller inte vill prata om existentiella frågor. Till exempel kan 
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barnmorskorna uppmärksamma när kvinnan självmant berättar något. Anteckning gällande 

den spontana berättelsen görs med syfte att komma tillbaka till det vid senare tidpunkt. 

 

”När pat berättar spontant om något hakar jag på. Skriver en notering för att kunna 

återkomma till det vid senare besök” 

 

Vid andra tillfällen kan det handla om att samtala bekräftande med kvinnan men att tiden 

måste mogna innan kvinnan öppnar sig. När människan hamnar i kris eller förändring verkar 

däremot de existentiella frågorna hinnas med. Vissa arbetsdagar upplever barnmorskorna 

som dränerande då det finns flera tunga möten i följd under vilka barnmorskorna är lyhörda. 

Tiden för egen reflektion mellan besöken anses vara för kort. Det att våga möta individens i 

dennes existentiella funderingar kan vara svårt och påverka den egna existentiella hälsan. 

Barnmorskorna kan även uppleva det ångestladdat när människor funderar över liv och död. 

Om barnmorskorna inte tränar sig i att våga lyssna till det som är svårt blir följden att 

trygghet saknas gällande de svåra frågorna. Barnmorskorna bemöter då patienter med lägre 

grad av tålamod och utan att lyssna till det som sägs mellan raderna. Barnmorskorna 

beskriver dessutom vikten av att våga vara närvarande i ett samhälle präglat av stress. Det 

handlar om att se kvinnorna och finnas där för kvinnorna när frågor som berör mening tas 

upp. Samtidigt måste barnmorskorna vara medvetna om var yrkesrollen slutar och någon 

annans tar vid vilket anses vara svårt. Barnmorskorna uppger även att fortbildning om 

existentiell hälsa inom yrkesverksamheten vore eftersträvansvärt. De nämner även att under 

barnmorskeutbildningen samtalades det inte i någon avsevärd utsträckning om hur 

existentiella frågor tas upp med kvinnan.  

En vägledning till kvinnan att finna sin inre styrka och tro på sig själv i 

transitionen till föräldraskapet  

Barnmorskorna beskriver att det innebär en omfattande förändringsprocess hos de flesta, att 

vänta barn. I synnerhet vid en graviditet anses känslorna ligga öppna och existentiella frågor 

väckas. Kvinnan går tillbaka till den egna uppväxten vilket medför att glädje och sorg 

kommer upp till ytan. Funderingar uppstår gällande det annalkande föräldraskapet, 

relationen till partnern, framtiden och meningen med livet. Barnmorskornas bekräftande av 

livets mirakel kan inge hopp, gemenskap och känsla av förundran. Det kan ske genom att 

föra på tal att två blivit ett. Ett ägg och en spermie har mötts och därmed växer en människa 

som utgör delar av båda två. Därutöver kan en känsla av sammanhang och mening med livet 

infinna sig.  Föräldragrupper är ytterligare ett forum där existentiella frågor delas och 

diskuteras. Som exempel anges att föräldrablivandet innebär en form av hudlöshet vilken 

möjliggör kontaktskapande mellan blivande föräldrar vilket ses som ett uttryck för 

existentiell hälsa. 

 

”Hudlösheten i föräldrablivandet som banat väg att skapa kontakter mellan blivande 

föräldrar (…). En vindpust av existentiell hälsa!” 

 

Barnmorskorna kan underlätta anknytningen till barnet, stödja föräldraskapet samt öka 

välbefinnandet hos kvinnan. Detta kan inträffa när barnmorskorna bjuder in till samtal. När 

kvinnan tillåts prata om sin oro, förundran, längtan, bakgrund, upplevs även förtroende för 

barnmorskorna. Det existentiella samtalet hjälper även kvinnan att se sig själv i ett vidare 

perspektiv, se familjemönster som kan påverka och möjliggör samtidigt att kvinnan följer 
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sin livslinje. Den existentiella hälsan anses vara en viktig del i mötet med kvinnor som 

genomgår livets förändringar. Kvinnans väg genom förändringsprocesser i livet uppges 

således ha en existentiell påverkan. Det anses viktigt att barnmorskorna bemöter denna 

existentiella påverkan. Barnmorskorna behöver ha en medvetenhet om kvinnors existentiella 

utveckling. Som exempel kan önskan om barn, smärtfrihet eller partner öppna rum inom 

människan och orsaka många tankar och plötsliga ingivelser hos kvinnan. Barnmorskorna 

uppges hantera detta genom att orka stå i stormen, för kvinnorna. 

 

”längtan (…) kan öppna många desperata uttryck och platser inom människan vilket kan ge 

upphov till en storm av tankar och impulser”.  

 

När de existentiella funderingarna tillåts finnas i en resonerande och reflekterande miljö 

uppges den existentiella hälsan infinna sig. Barnmorskorna tar del av livsberättelser vilket 

upplevs fantastiskt, viktigt, anses ha betydelse för kvinnan samt vara en betydande del av 

arbetet. Det uppges handla om att stärka kvinnan, ingjuta mod, bekräfta den inneboende egna 

styrkan. Samtidigt möjliggöra, med en tillåtande attityd gentemot kvinnan, för kvinnan att 

få visa sin sårbarhet och få gråta. Barnmorskorna förmedlar till kvinnan att det inte innebär 

svaghet att be om hjälp när livet blev annorlunda än planerat. Det existentiella samtalet anses 

således handla om att ge det stöd samt vägledning till kvinnan som möjliggör att kvinnan 

finner sin inre styrka och tro på sig själv. Barnmorskorna uttrycker eget starkt välbehag då 

existentiellt samtal genomförts som resulterat i det barnmorskorna upplever, ett utvecklande 

samtal för kvinnan där existentiell hälsa främjats.  

Dialogen om tro på mänskligheten och livet, som inte behöver vara 

religion 

Enligt barnmorskorna är det av stor betydelse att samtala om existentiell hälsa. 

Barnmorskorna behöver hjälpa kvinnan genom att öppna upp för existentiella samtal vilka 

ger en ytterligare dimension till livet. Det kan underlätta vid beslut och vid förändringar hos 

kvinnan. Samtidigt kan samtal om existentiell hälsa öka känslan av trygghet hos kvinnan 

och ge tillgång till den egna kraften. Kropp, ande och själ anses hänga samman och bilda en 

helhet.  

 

”Existentiell hälsa (…). Det är livet. Jag kan känna för egen del att jag har ett hopp. Att 

ande, själ och kropp hänger ihop. Det blir en helhet.” 

 

Existentiell hälsa anses vara en viktig del av barnmorskornas arbete precis som att samtala 

om hur kvinnan mår fysiskt och psykiskt. Barnmorskorna menar att vi är en helhet, vilken 

är avsevärt mer än delarna. Allt är sammanflätat och går inte att separera. Existentiell hälsa 

handlar om hur vi mår i själen och innebär en upplevelse av att det finns en mening med att 

finnas till, för egen skull och för andra. Men även att se positivt på livet och kunna dela sina 

funderingar med andra. Vidare beskrivs existentiell hälsa vara en drivkraft i psykisk hälsa 

som handlar om att kunna känna sig som en tämligen sammansatt person. Att vara en 

sammansatt person förklaras med att ha insikt om att människan är komplex samt att inte 

uppleva konflikter inombords utan stå ut med sina egenskaper. Barnmorskorna menar att 

den existentiella hälsan innefattar att må bra i sig själv och i sitt varande, uppleva 

tillfredställelse med sig själv samt med hur livet är. Under det existentiella samtalet upplever 
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barnmorskorna det som värdefullt när kvinnan blir varse den egna potentialen och kraften. 

Då kan kvinnan se att hon är avsevärt mer än enbart den livssituationen hon befinner sig i. 

 

”Positivt att se hur personer upptäcker sin egen styrka och förmåga. När personer upptäcker 

att de inte är sin livssituation utan så mycket mer.” 

 

Barnmorskorna menar att det ingår i den existentiella hälsan att vid funderingar om livets 

mening och de förändringar livet medför, uppleva ett lugn. Sällan fokuseras på existentiell 

hälsa i möten med kvinnorna, utan inriktningen uppges vara fysisk- och psykisk hälsa. 

Vidare beskrivs behov i samhället av att brutna själar lagas. Även vikten av att få en bra 

hälsa hos hela människan och att minska de höga psykiska ohälsotalen omnämns. 

Barnmorskorna möter kvinnor som omsluts av existentiella frågor vare sig de själva vet det 

eller inte. Det kan innebära att kvinnan kan vara helt omsluten av det existentiella men 

samtidigt omedveten. Kvinnan hittar sina egna vägar att finna mening, tillit och hopp genom 

livet. Existentiell hälsa anses även innefatta en känsla av förundran inför livet som växer 

men även inför naturen och dess skönhet. Barnmorskorna menar att existentiell hälsa 

innefattar upplevelsen av att få vara sig själv och vara älskad för det som finns innerst inuti 

självet. Men även att känna inre frid och harmoni, att ha funnit lugn med att finnas på jorden 

och känna sin inre styrka. Tacksamhet inför livets mirakel och människor i sin omgivning 

anges också ingå i existentiell hälsa samt att vara närvarande i nuet. Existentiell hälsa anses 

handla om att känna hopp om att det finns mening. När det gäller lidande uppges människan 

kunna stå ut med det om möjlighet ges till reflektion och att uppleva någon form av mening. 

 

”Lidande utan mening eller reflektion är så smärtsamt så människan inte kan stå ut”.  

 

Barnmorskorna reflekterar även över religionen i förhållande till yrket. Uttryck ges för att 

människor bär på en tomhet som endast Gud kan fylla. En önskan finns hos barnmorskorna 

att prata mer om existentiell hälsa och samtidigt förmedla att kvinnan alltid är älskad trots 

sina brister. Barnmorskorna lyfter även att sekulariseringen i Sverige medfört att tillfällen 

för samtal om hopp blivit färre. Det är enligt barnmorskorna viktigt med tro och även om 

Gudstro inte finns behöver människan tro för att må bra. Vidare uppges att tron inte behöver 

vara religiös utan kan uttryckas som en tro på mänskligheten och livet. Barnmorskorna lyfter 

vikten av symboler, magi och hopp som en viktig del av livet, vilka försvinner när enbart det 

påtagliga hamnar i fokus. 

 

”Tron är viktig för att må bra som människor. Utan tron så finns inte det magiska, 

symbolerna eller tilliten. När allt bara blir det faktiska och det vi kan se och ta på så 

försvinner en viktig del av det mänskliga livet.” 

 

Nyfikenheten på livets frågor uppges verka förbisedd i dagens samhälle. Oavsett 

sekulariseringen ägnar sig människor åt existentiella frågor och reflekterar över meningen 

med livet. 

Resultatsammanfattning 

Resultatet indikerar att barnmorskorna inte tillhandahåller svaren på de existentiella frågorna 

men visar sig tillgängliga för gemensam reflektion. Vidare berörs barnmorskorna av att 

samtala om existentiella frågor. Barnmorskorna nämner att för kvinnans del kan det 
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existentiella samtalet medföra en ökad känsla av sammanhang och skapa mening oavsett tro. 

Insikten om att vara del av något större samt upplevelsen av inre styrka kan främja den 

existentiella hälsan och ge kvinnan en riktning vidare i livet.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Fördelen med strategiskt urval var att omfångsrik information erhölls genom 

barnmorskornas utförliga reflektioner i frågeformulären vilket medförde större möjlighet att 

finna svar på syftet. Resultaten anses sanna och ha giltighet då de belyser de sammanfattande 

dragen och det utmärkande i det som beskrivits. De teman som analysen ledde fram till anses 

efter upprepade genomläsningar stämma överens med känslan för det som berättats. 

Gällande erfarenheten av yrket hos barnmorskorna som deltog i studien fanns en variation 

från relativt nyanställda till omkring 30 års erfarenhet av yrket. Tre skilda utbildningsorter 

och olika åldrar ansågs även det ge variation i materialet samt styrka åt studien. Möjligheten 

till överförbarhet växer genom att inkludera så skiftande fall som möjligt av samma fenomen 

(SBU, 2017).  

 

Det gav upphov till eftertanke att förfrågan om studiemedverkan i en facebookgrupp med 

drygt 5000 medlemmar som enligt medlemskriterier är barnmorskor till yrket, genererade 

en (1) barnmorska till studien. Visserligen når inte förfrågan fram till alla innan den 

försvinner ur flödet på det sociala mediet men intresset att medverka och reflektera över den 

existentiella hälsan härrörde främst inte från den här gruppen. Antalet barnmorskor i studien 

är sju stycken vilket anses tillräckligt för vald metod, hermeneutik. Ändamålet med en 

kvalitativ studie är inte att samla data från så många som möjligt. Det handlar om att ta del 

av barnmorskornas upplevelser av fenomenet och inte om att få svar på utvalda frågor. Då 

innebär giltighet att materialet har ett djup som gör det möjligt att göra rättvisa åt fenomenet 

(Dahlberg, Nyström & Dahlberg, 2007).   

 

Skälet till att frågeformulär valdes framför intervjuer var att författaren ville möjliggöra tid 

i enskildhet för barnmorskorna att skriftligen reflektera utan författarens inflytande och 

påverkan. Fokus riktas mot ämnet för studien genom öppna frågor (Kvale & Brinkmann, 

2014). Eftersom de öppna frågorna kunde ge upphov till svar av reflekterande karaktär 

ansågs det av författaren som en fördel att barnmorskorna själva fick välja tillfälle samt lägga 

erforderlig individuell tid för att besvara frågorna. Öppna frågor anses dessutom ge de mest 

fullständiga svaren (Kinsey, Pomeroy & Martin, 1949). Författaren reflekterar över om 

dennes närvaro i en intervjusituation hade kunnat påverkat svaren. Huruvida svaren skulle 

anpassats till det barnmorskorna ansett att författaren kan tänkas förvänta sig höra. Kvale 

och Brinkmann (2014) motsäger detta genom att hävda att intervjuaren bör ses som det 

grundläggande vetenskapliga redskapet, istället för att försöka bortse från inflytandet från 

den ömsesidiga påverkan mellan intervjuare och intervjupersoner. Med valet av 

frågeformulär uteblev möjligheten att ställa följdfrågor i realtid. Snöbollsurvalet kan ha 

möjliggjort att det blev lättare att tacka ja till studien då barnmorskan blivit rekommenderad 

av person som den kände (Denscombe, 2014). 

 

Författaren kände genom yrkespraktiken till flera av barnmorskorna. Reflektion gjordes om 

barnmorskorna upplevt svårigheter med att tacka nej till deltagande till följd av den 

personliga kontakten. Vid muntliga tillfrågandet betonades den fria viljan att delta samt att 

ett informationsbrev kommer skickas ut. I informationsbrevet framgick tydligt rätten att 

avbryta studien utan närmare förklaring vilket bedöms som att deltagarna hade val. Svar 

erhölls dessutom inte från alla som tillfrågades vilket indikerar att valmöjligheten använts. 
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Barnmorskorna kan dock ändå haft svårigheter att tacka nej på grund av direkt fråga från en 

student som de känner till. Följden om de tackat nej skulle ha blivit att ytterligare 

barnmorskor skulle tillfrågats. Om de tackat ja trots motvilja att deltaga skulle det varit svårt 

att svara på formuläret då frågorna är öppna och kräver engagemang och djupare reflektion. 

Eftersom frågorna kräver reflektion och koncentration av den svarande kan det vara svårt att 

frambringa om motivation saknas. Svaren var fylliga från var och en av deltagarna vilket för 

tankarna bort från ett motvilligt deltagande i studien. Metoden vid insamling av datamaterial 

presenterades i löpande text samt i tabellform. Därmed ges läsaren möjlighet att bedöma 

resultatets trovärdighet och giltighet.  

 

Innehållsrika svar erhölls av barnmorskorna som tagit sig tid att reflektera över frågorna. På 

detta sätt stärker det strategiska urvalet resultatet. Ändamålet med det strategiska urvalet är 

att, i den grupp som valts som utgångspunkt, finna största graden av variation av erfarenheter 

av företeelsen (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtliga svarande barnmorskor var kvinnor. 

Hade även män svarat hade variationen ökat med mer varierade erfarenheter (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Hade exempelvis alla barnmorskorna på en 

barnmorskemottagning valts ut, skulle svaren eventuellt inte varit lika beskrivande då ämnet 

för studien engagerar i olika grad.  Privat muntlig kontakt togs med barnmorskorna eller 

digitalt via sociala medier. Det kan ha möjliggjort reflektionstid utanför arbetstid och 

eventuell möjlighet till ökad koncentration vid svarandet. Författaren reflekterar över att de 

öppna frågorna resulterade i svar från barnmorskorna som till ansenlig del handlade om 

föräldrablivandet. Det anses bero på hur barnmorskorna förhåller sig till det författaren frågat 

om. Reflektioner görs hur det kommer sig att det existentiella temat omedelbart för tankarna 

till transitionen till föräldraskap.  

 

Materialet lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla för delarna och förhållandet 

till helheten. Efter handledning öppnades möjligheter att se materialet på nytt sätt. En fråga 

som uppkom hos författaren var om egna inbördes processer hade fört fokus till lidande i 

texten. Analysen fortgick därefter kontinuerligt i enlighet med första ordningens princip 

(Ödman, 2014) med fokus på det oväntade i texten. Vid ytterligare genomläsningar 

markerades samtliga uttalanden som medförde en riktning framåt med avseende på 

innebörder av existentiell hälsa. Det ledde till en bredare analys, mer nyanserat resultat och 

ändrade benämningar av teman. I resultatet framgick att människan inte kan stå ut med 

lidande utan reflektion. Reflektion gällande lidandet har kontinuerligt förts tillsammans med 

människor i omgivningen och på egen hand och därmed skapat uthållighet. Därefter har 

fokus medvetet riktats mot rikare innebörder av den existentiella hälsan och därigenom har 

riktningen framåt klarnat. Upprepade gånger kontrollerades att texten under ett tema 

överensstämde med benämningen av temat. Enligt Gadamer (1997) är det ett kriterium för 

att förståelsen är riktig när det enskilda fogar sig till en helhet. Därutöver har studiens syfte 

omformulerats under analysens gång. Läsaren av arbetet gavs tillfälle att på egen hand 

bedöma studiens giltighet med hjälp av de presenterade citaten (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

 

Trovärdigheten innefattar hur författarens förförståelse inverkat på analysen (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Inom hermeneutiken använder sig författaren av sig själv och 

sin förförståelse. Således anses författarens förförståelse ha inverkat på analysen utan att 

påverka studiens trovärdighet. Under hela analysprocessen har författaren kontrollerat sina 

ställningstagande vilket anses innebära att resultatet har tillförlitlighet (Morse, Barrett, 
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Mayan, Olson & Spiers, 2002). Kontrollen av ställningstagande gjordes genom att mot den 

första intuitiva uppfattningen av texten som helhet, tolkades delarna vilka relaterades till 

helheten, i en spiral. Deltolkningarna provades mot helheten. Spiralen gav en möjlighet till 

djupare förståelse av meningen. Tolkningen avslutades när ett inre sammanhang visat sig 

utan logiska motsättningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Förutsättningarna för att se mönster 

och sammanhang ökade med tolkning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Därutöver 

krävdes ett visst mod för att upptäcka det som är annorlunda i textmaterialet. Dessutom 

behövde tolkningarnas bärighet omsorgsfullt granskas (Nyström, 2012). Den hermeneutiska 

analysprocessen beskrevs i löpande text samt illustrerades i form av den hermeneutiska 

spiralen för att tydliggöra de olika stegen för läsaren vilket anses öka tillförlitligheten i 

studien. 

 

Studien genomfördes självständigt utan medförfattare vilket kan påverka resultatets 

tillförlitlighet då person för kontinuerlig diskussion av tolkningarna saknats (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Däremot har deltagande i grupphandledning fungerat som stöd 

i författarens analysprocess såväl som regelbundna konversationer med handledare för 

studien. Kontinuerligt har dessutom egna reflektioner förts inombords av författaren 

gällande materialet. En detaljerad metodbeskrivning medför att resultatet anses kunna föras 

över till andra situationer eller grupper vilket indikerar att resultatet har överförbarhet samt 

är användbart (Polit & Beck, 2006). Men enligt hermeneutisk filosofi anses den erhållna 

kunskapen inte vara överförbar till andra situationer samt inte heller kunna jämföras med 

kunskap från andra situationer. Detta förklaras med att mänsklig förståelse beror på 

sammanhanget här och nu (Kvale & Brinkmann, 2014). Det var första gången författaren 

genomför en studie med frågeformulär med påföljande analysprocess. Med större erfarenhet 

och bättre datamaterial kunde resultatet blivit mer gediget och enhetligt (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att fördjupa förståelsen av meningen med existentiell hälsa i relation 

till kvinnans reproduktion ur barnmorskors perspektiv.  

 

I temat En mångtydig känsla i det existentiella samtalet med kvinnan lyfte barnmorskorna 

att de uppmärksammade huruvida kvinnan ansågs vilja prata om existentiell hälsa eller inte. 

Den existentiella hälsan berördes således inte rutinmässigt. Författaren reflekterar över om 

det handlar om en grundläggande tilltro till det medicinska paradigmet som låter de 

existentiella frågorna ta plats i mån av tid, om kvinnan visar att hon vill det samt om 

barnmorskorna känner sig bekväma med frågorna. Den utveckling som sker under 

graviditeten kan kvinnan enbart förstå sig på till viss del (Olsson, 2010). En del sidor med 

betydelse för barnets överlevnad ter sig okända och oförståeliga för kvinnan. När det gäller 

den fysiska graviditetsutvecklingen är det uppenbart att den regelbundet behöver bedömas 

av experter varvid kvinnan bidrar till bedömningen genom att berätta vad hon känner 

(Olsson, 2010). Detta styrks av Van Teiljingen (2005) som i Den Medicinska modellen 

kontra barnafödande som en normal livshändelse beskriver att all etablerad yrkesutövning 

hamnar någonstans mellan obstetrik och barnmorskepraxis. Nya relationer skapas under 

graviditeten och de redan befintliga relationerna förändras. När ramarna för förändringen 

sätts av det medicinska perspektivet riskerar ändå existentiella frågor hamna i skymundan 

(Prinds, Hvidt, Mogensen & Buus, 2013). Barnmorskor är lyhörda för kvinnans psykiska, 
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andliga och emotionella behov oavsett omständigheter (International Confederation of 

Midwifes, ICM, 2017).  

 

Barnmorskorna beskriver i undertemat Barnmorskors aktiva förhållningssätt i mötet med 

kvinnan vikten av att våga fråga kvinnan om den existentiella hälsan samt bjuda in till samtal 

om existentiell hälsa.  Här anses det viktigt att barnmorskorna vågar vara kvar och inte är 

rädda för de frågor som kommer. Betydelsen av den existentiella hälsan betonas även av 

Withehead (2003) som anser att den existentiella hälsan utgör ett grundläggande perspektiv 

på kvinnans övergripande hälsa och välbefinnande. Det är ett faktum att det inte går att se 

den existentiella hälsan och därför blir den svår att känna igen för barnmorskorna. Samtidigt 

kan den egna existentiella hälsan för kvinnorna vara högst påtaglig (Withehead, 2003). 

Enligt Bryar och Sinclair (2011) har den medicinska modellen utvecklats genom 

århundraden och genomsyrar samhället. Barnmorskorna arbetar med förebyggande åtgärder 

och stödjer utvecklingen av kvinnans nya roll och således anses inte den medicinska 

modellen den mest passande när det gäller barnmorskornas vårdande (Bryar & Sinclair, 

2011). Teijlingen (2005) anger dock att medicinska modellen blivit ett begrepp som tas för 

givet. När medicinska modellen är det självklara synsättet vilken behandlar kropp och sinne 

som tvådelat kan det fordras att barnmorskorna medvetet antar en helhetssyn på kvinnan för 

att möjliggöra beaktandet av kvinnans existentiella hälsa. Att barnmorskorna i föreliggande 

studie beaktade om kvinnan ville prata om existentiell hälsa eller inte kan möjligen vara 

uttryck för ett undvikande av frågorna och därmed en avvaktande hållning gentemot kvinnan 

från barnmorskornas sida. Barnmorskorna har kompetens att tillgodose psykiska, fysiska och 

emotionella behoven hos kvinnor som söker vård oberoende av kvinnans omständigheter 

(Svenska Barnmorskeförbundet, 2018).  

 

Barnmorskorna i föreliggande studie uppmärksammade när kvinnan spontant berättade 

något och engagerade sig i form av att notering gjordes för att återkomma till ämnet vid 

senare tillfälle. Vikten av engagemang stärks av Levy (1999) som menar att när kvinnan 

värderar information och gör val under graviditeten spelar barnmorskors expertis in, men 

kvinnan uppger att även barnmorskans engagemang och det individuella intresset för 

kvinnan tas med i beräkningarna (Levy, 1999). Relationen med, samt bemötande av 

barnmorskor anses vara avgörande för kvinnans upplevelse av vården under graviditeten 

(Wärnå-Furu, 2000).  Barnmorskorna i studien ansåg vidare att kvinnans mående framgick 

av kvinnans berättelse vilket stärks av Arman et al. (2013) som ser kvinnans berättelse som 

en möjlighet till hälsa. I föreliggande studies resultat framkom även att den egna existentiella 

hälsan kunde påverkas av att våga möta individen i dennes existentiella funderingar. 

Barnmorskorna beskrev vidare att stark rädsla, ångest samt att en känsla av oro kunde 

uppkomma vid existentiella samtal. Detta styrks av Thorup, Rundqvist, Roberts och Delmar 

(2012) som menar att när barnmorskorna möter kvinnan med sin egen sårbarhet påverkas 

barnmorskornas engagemang i mötet med kvinnan. Sårbarheten kan leda till en process som 

öppnar barnmorskornas ögon (Thorup et.al., 2012). Förståelse kan erhållas gällande synen 

på det existentiella samtalet som en utmaning eftersom det fordras en känsla av trygghet i 

den egna existensen. Barnmorskorna i studien betonade även vikten av att känna sig trygga 

med de existentiella frågorna. Detta stärks av Larsson (2018) som hävdar att det är avgörande 

att barnmorskorna är trygga och förankrade i sina inre värderingar för att kunna dela 

kvinnans oro och rädsla. Arman et al. (2015) menar också att barnmorskorna med större 

sannolikhet kan upptäcka kvinnans existentiella bekymmer och outtalade behov, med hjälp 

av självmedvetenhet och utveckling av det egna självet. 
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Barnmorskorna i studien gav uttryck för viljan att följa upp det som anförtrotts men att det 

för kvinnans del kunde behöva mogna med tiden. I enlighet med kompetensbeskrivning för 

legitimerad barnmorska (Barnmorskeförbundet, 2018) har barnmorskorna kompetens att 

främja kontinuitet och kvinnans delaktighet i vården. Samtidigt betonade barnmorskorna i 

föreliggande studie vikten av medvetenhet om var yrkesrollen slutar och någon annans tar 

vid vilket ansågs vara svårt att avgöra. I barnmorskornas yrke ingår det att identifiera psykisk 

ohälsa, bedöma psykisk funktionsvariation och planera för vård (Barnmorskeförbundet, 

2018). Vidare beskrev barnmorskorna en glädje över den erhållna möjligheten 

studiedeltagandet gav, att reflektera över ämnet existentiell hälsa. Samtidigt gavs uttryck för 

att barnmorskorna inte har några rätta svar. Reflektioner väcks gällande avsaknad av 

kunskap om definitionen och innebörden av existentiell hälsa samt att det existentiella kan 

anses vara en privat angelägenhet. Detta styrks till viss del av Larsson (2018) som menar att 

med en sekulariserad världsbild är det är svårt att definiera vad andlighet är, vilket beror på 

att förbindelsen med religionen inte anses lockande. I enlighet med Socialstyrelsen (2012) 

behöver barnmorskorna veta, att hur kvinnans behov tolkas, påverkas av det egna 

förhållningssättet och människosynen. Utbildning och stöd fodras för att öka förståelsen för 

den egna potentialen samt ofullkomligheten i det egna beteendet. Barnmorskorna görs 

således medvetna om den egna rollens betydelse (Socialstyrelsen, 2012). Barnmorskorna 

kan behöva reflektera över hur de själva ställer sig till samtal om existentiell hälsa. 

 

I temat En vägledning till kvinnan att finna sin inre styrka och tro på sig själv i transitionen 

till föräldraskapet beskrev barnmorskorna att det innebar en betydande förändringsprocess 

hos de flesta att vänta barn. Graviditeten kan beskrivas som en övergång till det okända 

(Lundgren, 2004) och en tid i livet som innefattar höga förväntningar men också oro och 

rädsla (Larsson & Wärnå-Furu, 2017). I synnerhet vid en graviditet ansågs känslorna ligga 

öppna och existentiella frågor väckas. Detta styrks av Meleis et al. (2000) som anser att 

personen som genomgår en transition tenderar att vara mer utsatt. Graviditet anses vidare 

vara exempel på en transition som ökar kvinnans sårbarhet. Samtidigt anses transitioner vara 

både resultat av och resultera i förändringar gällande liv, hälsa, relationer och miljö (Meleis 

et al., 2000). Den kan också ses som ett skede där kvinnan antar och utvecklar en ny 

förståelse av sig själv, hennes roller och relationer (Bryar & Sinclair, 2011). Vidare kunde 

barnmorskorna i studien underlätta anknytningen till barnet, stödja föräldraskapet samt öka 

välbefinnandet hos kvinnan. Detta kunde ske om kvinnan tilläts prata om sin oro, förundran, 

längtan, bakgrund och upplevde förtroende för barnmorskorna. Enligt Thorstensson, 

Ekström, Lundgren och Hertfelt Wahn (2012) finns en stor möjlighet att lägga en stabil 

grund för kvinnan genom kontinuerligt stöd. Barnmorskornas stödjande roll påverkas när 

barnmorskorna riktar in sin uppmärksamhet huvudsakligen på risktänkande och att 

genomföra arbetsuppgifter. Då riskerar behovet av stöd inte tillmötesgås. När 

barnmorskorna däremot arbetar tillsammans med kvinnan kan många av de uttryckta 

behoven av stöd som kvinnan har, uppfyllas av barnmorskan (Thorstensson et al., 2012). 

 

Barnmorskorna i föreliggande studie uttrycker att den existentiella hälsan är en viktig del i 

mötet med kvinnor som genomgår livets förändringar. Förändringsprocesser i livet uppges 

vidare ha en existentiell påverkan och barnmorskorna behöver ha en medvetenhet om 

kvinnors existentiella utveckling. Detta stärks av Parratt och Fahy (2010) som menar att 

varje kvinna behöver tillfrågas om hennes liv och faktorer hon själv tror påverkar hennes 

transition. Det är en betydelsefull livshändelse, att bli mamma och en transition som väcker 
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frågor om livets mening (Prinds et al., 2013). Även Larsson och Wärnå-Furu (2017) betonar 

att existentiella frågor, om meningen med livet kan aktiveras under graviditeten. Seefat-van 

Teeffelen, Nieuwenhuijze och Korstjens (2011) betonar övergången till föräldraskap som en 

betydande omställning i livet. Barnmorskorna i föreliggande studie beskriver det som en 

omfattande förändringsprocess hos de flesta, att vänta barn där funderingar uppstår gällande 

det annalkande föräldraskapet, relationen till partnern, framtiden och meningen med livet 

Faktorer som underlättar transitionen till föräldraskap menas bland annat vara synen på 

föräldraskap som en normal del av livet, upplevelsen av att ha socialt stöd och erhållandet 

av professionellt stöd (Barimani, Vikström, Rosander, Forslund Frykedal & Berlin, 2017). 

Vidare underlättas transitionen genom att vara förberedd, ha kunskap, delta i välfungerande 

föräldrautbildningsgrupper samt genom kunskap om att könsskillnader kan vara 

kompletterande. När det gäller hindrande faktorer beträffande transitionen till föräldraskap 

anges orealistiska förväntningar på föräldraskapet samt att vara oförberedd på den nya 

verkligheten föräldrablivandet medför. Som orealistiska förväntningar anges en förmodan 

att föräldraskap är enkelt och saker löser sig av sig själva medan föräldraskap i verkligheten 

uppges innebära ansenligt arbete. Även upplevelse av stress och förlust av kontroll anses 

vara hindrande faktorer i övergången till föräldraskap. Vidare anges som hindrande faktorer 

i övergången till föräldraskap vara föräldragrupper vilka inte fungerar på bästa möjliga sätt 

samt att professionella betonar könsskillnader på ett negativt sätt (Barimani et. al. 2017).  

 

I resultatet framgick även att existentiella frågor diskuterades i föräldragrupper. Den 

uppkomna ”hudlösheten” under graviditeten ansågs skapa kontakter mellan blivande 

föräldrar vilket sågs som ett uttryck för existentiell hälsa. Prinds et al. (2013) styrker att vid 

en graviditet skapas nya relationer och de befintliga relationerna förändras. Enligt 

barnmorskorna i studien hjälpte det existentiella samtalet kvinnan att se sig själv i ett större 

perspektiv vilket överensstämmer med Bryar och Sinclairs (2011) uttalande om att 

graviditeten ses som ett skede då kvinnan antar och utvecklar en ny förståelse för sig själv. 

Resultatet visade att när barnmorskornas bekräftade livets mirakel kunde hopp inges, samt 

en känsla av gemenskap och förundran. När barnmorskorna även förde på tal att två blivit 

ett, i en människa som utgör delar av båda två, väcktes en känsla av förundran inför livet 

som växer och en upplevelse av sammanhang och mening vilket överensstämmer med 

WHO:s grundval för existentiell hälsa (WHOQOL-SRPB Group, 2006) där existentiell hälsa 

uttrycks som en känsla av förundran inför den egna omgivningen. Uttryck för existentiell 

hälsa ansågs av barnmorskorna i studien innebära att vara närvarande i nuet. Detta förstärks 

av Lundgren (2004) som menar att barnmorskorna genom att vara närvarande kan hjälpa 

kvinnan att upptäcka och utveckla sin egen förmåga att tolka kroppens signaler (Lundgren, 

2004). Detta sammantaget pekar på att fokus på existentiell hälsa bör vara en självklar 

beståndsdel i mötet med kvinnor i transition. 

 

I temat Dialogen om tro på mänskligheten och livet, som inte behöver vara religion beskrevs 

att existentiella samtal gav en ytterligare dimension till livet. Det uttrycktes även att endast 

Gud kan fylla tomrummet människor upplever. Samtidigt formulerades en önskan om att 

förmedla att kvinnan alltid är älskad trots sina brister. Detta kan betyda att troende kristna 

barnmorskor som träffar en troende kvinna kan förmedla de kristna värderingar samhället 

bygger på samt tala om tro tillsammans. Men även om Gudstro inte finns, menade 

barnmorskorna i föreliggande studie, att människan behöver tro för att må bra. Vidare 

beskrevs i resultatet att människor hittar sina egna vägar att finna mening, tillit och hopp 

genom livet. Det människor uppfattar som meningsfullt stöds av den andliga dimensionen 
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vilken riskerar att tappas bort när graviditet beskrivs som enbart en biomedicinsk företeelse 

(Larsson, 2018).  Graviditeten medför en livsomställning som förändrar relationer och kan 

väcka frågor om livet och det egna varandet. Samtidigt sätter det medicinska perspektivet 

ramarna för förändringar graviditeten ger upphov till. Utvecklingen som sker under 

graviditeten kan kvinnan endast förstå till viss grad. Graviditeten kan dessutom för kvinnans 

del medföra en upplevelse av att vara delaktig i ett känslomässigt sammanhang som skapar 

mening och är större än henne själv. 

 

Även ur folkhälsoperspektiv är det med tanke på att ohälsa ökar, nödvändigt att fokusera på 

hur individer skapar mening i de existentiella frågorna (Melder, 2011). Det styrks också av 

WHOQOL-SRPB Group (2006) som uppger att upplevelse av existentiella hälsa även 

handlar om i vilken mån tron bidrar som resurs för välmående. Barnmorskorna i denna 

studien hävdade att det inte är tillräckligt att rikta in sig på fysisk och psykisk hälsa i mötet 

med kvinnan eftersom kvinnan är en helhet. Resultatet i föreliggande studie pekar på vikten 

av den existentiella hälsan och dess betydelse för det totala måendet, särskilt i relation till 

reproduktion och barnafödande. Trots detta har folkhälsomyndigheten inga 

rekommendationer gällande existentiell folkhälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Konklusion  

Resultatet visar betydelsen av samtal om existentiell hälsa och barnmorskornas egen 

förmåga att möta kvinnor i dessa samtal, samt yttre omständigheter som påverkar dessa 

samtal. Yttre omständigheter kan vara ont om tid för egen reflektion mellan besök. Den 

existentiella hälsan har betydelse för det totala måendet och därför bör fokus på existentiell 

hälsa vara en självklar beståndsdel i mötet med gravida kvinnor. 

Förslag på klinisk tillämpning 

Examensarbetets resultat kan användas kliniskt, genom att skapa utrymme inom ramen för 

föräldraträffarna under graviditeten och postpartum där existentiella teman tas upp med 

kvinnan/paret. Barnmorskemottagningar utvecklar vidare en uttalad värdegrund där 

existentiell hälsa ingår vilken är känd av samtliga medarbetare genom ett kontinuerligt 

värdegrundsarbete. Existentiell hälsa kan erhålla en självklar plats i BAS-programmet på 

Barnmorskemottagningar. Barnmorskorna erbjuds träning i att samtala om existentiell hälsa 

samt att genomföra övningar i värdegrundsfrågor. 

Förslag på fortsatt forskning 

Denna studies resultat fastslår att fördjupad kunskap behövs gällande barnmorskornas 

upplevelser av den existentiella hälsan. Behov finns även av ytterligare kunskaper om 

innebörden av den existentiella hälsan och hur den kan integreras i barnmorskornas dagliga 

arbete. Ytterligare studier kan medföra en tydligare definition av området. Vore även 

intressant att beforska kvinnans/parets upplevelser av existentiell hälsa under graviditet. 
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