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Bakgrund: Barnmorskor har en viktig roll i att informera, stötta och vägleda kvinnan genom 
graviditet, förlossning och eftervården. Det vanligaste är att kvinnorna föder sitt barn på 
sjukhuset och därefter vårdas på BB för att bland annat få hjälp med amning och eftervård. 
Vårdtiden har idag förkortats och eftervården sker ofta via vårdformen ”tidig hemgång”, 
vilket upplevs olika av kvinnorna. Upplevelser av tidig hemgång efter förlossningen är av 
intresse för barnmorskor för att öka kännedomen av fenomenet. 

Syfte: Att beskriva förstagångsmammors upplevelser av stöd från BB relaterat till tidig 
hemgång efter barnets födelse. 

Metod: En kvalitativ metod användes med induktiv ansats och kvalitativ innehållsanalys. 15 
förstagångsmammor fick svara på öppna frågor i en enkät.  

Resultat: Resultatet presenteras i löpande text utifrån ett tema och tre kategorier som 
framkommit. Resultatet visa att förstagångsmammorna önskar tydlig information och 
behöver olika mycket och olika typer av stöd som i sig genererar i trygghet. 
Förstagångsmammor upplever olika känslor vid tidig hemgång så som oro, stress, lugn och 
nervositet. 

Konklusion: Det är viktigt med tydlig information om vad tidig hemgång innebär. 
Informationen ges med fördel redan tidigt under graviditeten. Barnmorskornas stöd och 
tillgänglighet på BB är av stor vikt för förstagångsmammorna. Individanpassad vård är 
viktig.  
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Background: Midwives have an important role informing, supporting and guiding the 
woman through pregnancy, childbirth and postnatal care. Most common is that the woman 
is giving birth to her child at the hospital and go for continue care at the maternity hospital 
for help with breastfeeding and postnatal care. Maternity hospital time is shortened and the 
postnatal care are often given thru the form of care “early discharge”. Mothers´ feelings in 
relation to early hospital discharge differs. There is a lack of knowledge about mother’s 
feelings in relation to early hospital discharge. Therefore, more research is needed 
experience of womens feelings of early discharge after childbirth is important for the 
midwives for the knowledge of the phenomenon. 

Purpose: The aim of this study was to investigate first-time mothers´ experiences of support 
from maternity ward related to early hospital discharge after childbirth. 

Method: A qualitative method with inductive approach and qualitative content analysis was 
used. 15 first-time mothers answered a questionnaire after birth and hospital discharge.  

Result: The result is presented in continuous text based on a theme and three categories that 
have emerged. The results shows that first-time mothers´ want clear information and that 
they have different need of support for the feeling of safety. Feelings related to early 
discharge that first-time mothers´ experience are worry, stress, calm and nervousness. 

Conclusion: It is important to give clear information about what early hostpital discharge 
means. The information is advantageously given early during pregnancy. The availability of 
support from midwives is important for first-time mothers. Individualized care is therefore 
of importance. 

 



 
 

Förord 

Ett stort tack till våra handledare Caroline Bäckström och Elisabeth Hertfelt Wahn för all 
vägledning. Vi vill tacka de barnmorskor på BB som hjälpt till att dela ut frågeformulären. 
Vi vill även tacka de kvinnorna som deltagit i denna studie genom att besvara vår enkät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Definitioner och terminologi 

 

Förstagångsmamma  Innebär kvinnor som genomgått sin första förlossning och fått 
sitt första barn. Denna benämning kommer användas i denna 
studie. 

Förstföderska Kvinnor som genomgår sin första graviditet fram till och med att 
barnet är fött. 

Informant Avser de kvinnor som besvarat enkäten.  

Normal förlossning  Innebär att förlossningen startar spontant i graviditetsvecka 
37+0 - 41+6, fortlöper utan komplikationer och avslutas genom 
ett barns födelse spontant vaginalt i huvudbjudning (WHO 
1996).  

Oxytocin  Hormon som frisätts i hjärnan vid närhet och beröring. Oxytocin 
ökar känslor av lugn och ro samt avslappning. Har en 
bidragande effekt för mjölkproduktion vid amning.  

Tidig hemgång/BBVIH Innebär att kvinnan lämnar förlossning/BB inom 48 timmar efter 
 barnets födelse. Tidig Hemgång och BB- vård i hemmet är en 

vårdform som har liknande betydelse men kallas olika på olika 
sjukhus.  I denna studie används begreppet tidig hemgång. 
BBVIH står för BB vård i hemmet. 
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INLEDNING 

Barnmorskornas huvudområden är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, vilket innebär 
bland annat att föräldrar skall ges bästa möjligheten till att få friska barn, samt skall kvinnan 
uppleva trygghet genom graviditet, förlossning och eftervård (WHO, 2010). Enligt 
Socialstyrelsen (2017a) har vårdtiden på sjukhus i samband med förlossning kortats ner och 
till viss del ersätts av vård i hemmet. Olhager (2015) beskriver att det finns riktlinjer och 
kriterier som mor och barn ska uppfylla innan hemgång. Exempel på kriterier är, för barnet 
att de genomgår en läkarundersökning och på mor att livmodern är kontraherad och att de 
upplever och bedöms att må bra. 

För en del kvinnor känns det bra att gå på så kallad ”tidig hemgång” från BB, men det finns 
kvinnor som känner otrygghet och osäkerhet i att lämna BB tidigt, detta gäller framförallt 
för förstagångsmammor. Många kvinnor går hem tidigt av fri vilja från BB, men det finns 
även de som inte gör det på eget initiativ, ofta på på grund av platsbrist och personalbrist, 
det vill säga att den tidiga hemgången kan vara organisationsstyrd. Att identifiera kvinnors 
upplevelser av tidig hemgång är viktigt så barnmorskor inte råder kvinnorna till tidig 
hemgång, utan individens egna behov, vilket kan leda till osäkerhet och otrygghet. Detta 
gäller oftast för förstagångsmammorna, vilket kan påverka amning och anknytning negativt.  

Forskning inom området riktar sig till både förstföderskor, omföderskor och parets 
upplevelser. Det finns sparsamt med forskning kring förstagångsmammors upplevelser av 
stöd relaterat till tidig hemgång, därför behövs mer forskning inom detta område. Erfarenhet 
av amning och anknytning varierar, förstagångsmammor har liten eller ingen erfarenhet 
vilket gör att alla har olika behov av stöd. Variation har setts i upplevelser hos föräldrar men 
också många likheter. Upplevelser av tidig hemgång efter förlossning är av intresse för 
barnmorskor för att öka kännedomen av fenomenet. I denna studie har en kvalitativ 
innehållsanalys använts. 

BAKGRUND  

Förlossningsvård i Sverige 

Idag föds totalt 110 000 till 115 000 barn i Sverige per år. Vid närmre hälften av alla 
förlossningar i Sverige är kvinnorna som föder förstföderskor (Socialstyrelsen, 2015a). 
Förlossningar sker vanligtvis på sjukhus. Efter förlossningen fortsätter vård av kvinnan och 
barnet på BB. Nyblivna mödrars vistelse på Barnbördshus, BB, har minskat kraftigt, 
snittvårdtiden var år 2015 under två dygn för vaginal förlossning och tre dygn vid kejsarsnitt 
(Socialstyrelsen, 2017a).  Socialstyrelsen (2017b) menar att vårdtiden på BB kortats ner i 
kombination med hög arbetsbelastning. Vårdtiden efter förlossningen bör kunna 
individanpassas för att tillhandahålla en säker vård utefter familjens behov. Familjens behov 
kan vara återhämtning, information och stöd både vid fysiska och emotionella behov. 
Vårdtiderna efter förlossningen bör ses över av organisationen så att goda förutsättningar 
finns för familjens behov på BB (socialstyrelsen, 2017b). Vårdtiden på sjukhus blir allt 
kortare och det läggs mer fokus på fortsatt vård och uppföljning hemifrån (Barimani, 
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Oxelmark, Johansson & Hylander, 2014). Socialstyrelsen (2017c) menar att tidig hemgång 
inte bör styras från organisationens sida vilket det gör till följd av hög arbetsbelastning och 
personalbrist som genererar i bristande stöd från barnmorskorna. Individanpassad vård är 
viktigt att sträva efter då kvinnorna har olika behov.  

Barnbördshusets historia  

BB är namnet på den avdelning där föräldrar och barn vårdas efter förlossningen för 
eftervård. Första BB i Sverige uppdagades år 1775 i Stockholm och riktade sig åt de fattiga 
och ogifta kvinnorna för att kunna återhämta sig efter förlossningen, kunna behålla sin 
anonymitet och få tillgång till en fristad i samband med födandet (Höjeberg, 2011). Från 
början fanns en barnsal där barnen fick ligga och träffade enbart sin mamma vid amning. 
Dessa salar försvann under tidigt 1990-tal och föräldrarna fick då mer delaktighet med sina 
barn genom att ha dem hos sig. Vid den här tiden var det vanligt att mor och barn stannade 
kvar på sjukhuset i minst en vecka. Önskade kvinnan att gå hem tidigare fick hon skriva på 
ett papper om att hemgången skedde på egen risk, då kvinnan inte hade samma tillgång till 
hjälp och stöd av barnmorskor som på BB (Abascal, 2015).   

Tidig hemgång efter förlossning 

Begreppet tidig hemgång används vid hemgång från BB inom en viss tid efter förlossningen 
(Olhager, 2015). Nilsson, Danbjørg, Aagaard, Strandberg-Larsen, Clemensen och Kronborg 
(2015) beskriver att definitionen för tidig hemgång från BB kan se olika ut på olika sjukhus 
men oftast är det inom 48 till 72 timmar efter förlossningen. Olhager (2015) beskriver att det 
finns kvinnor som väljer att åka hem med sina barn direkt från förlossningen om allt är och 
har gått bra, detta innebär att de inte vårdas på BB-avdelningen. Kvinnorna och barnen får 
fortsatt vård av BB hemifrån. För att få åka hem tidigt finns riktlinjer och kriterier som skall 
uppfyllas oavsett om de åker hem från förlossningen eller BB. Barn i Sverige skall genomgå 
minst en läkarundersökning innan hemgång vilket kan göras tidigast sex timmar efter barnets 
födelse. Det är också viktigt att barnmorskorna utfört kontroller av barn och mor innan 
hemgång. Dessa kontroller innebär bland annat kvinnans blödning, kontraktion av livmoder, 
observation av amning, barnets tag vid amning samt att mor och barn upplever och bedöms 
att de må bra. Forskning visar att första tiden efter förlossningen är en övergångstid för 
föräldrarna som innebär fysiska, emotionella och sociala förändringar. Denna övergång 
påverkar välbefinnandet och parrelationen. Upplevelser vid tidig hemgång varierar hos 
föräldrarna (Nilsson, et al., 2015).   

Nyblivna föräldrars upplevelser av tidig hemgång 

Nilsson (2015) med flera beskriver att det är föräldrars upplevelser vid tidig hemgång 
varierar, allt från ångest och osäkerhet till att de känner sig lugna och säkra. Kvinnors 
upplevelser av tidig hemgång är att det ger möjlighet att få vara tillsammans med sin partner 
och barnet, samt få börja bygga upp sin nya familjesituation, ta eget ansvar och känna 
förtroendet att klara av det. Faktorer som kan påverka upplevelse av trygghet är exempelvis 
att kunna nå vården vid behov. För en del kvinnor en överväldigande känsla av ansvar som 
påverkar deras livssituation. Ansvarskänslan som uppstår upplevs på olika sätt, som 
exempelvis både befriande och skrämmande (Nilsson, et al., 2015). Danbjørg, Wagner och 
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Clemensen (2013) menar att faktorer som bidrar till positiv upplevelse av tidig hemgång är 
tillgänglighet av personal, hembesök och information. 

Barnmorskans roll vid tidig hemgång 

Ämnesområde för barnmorskeprofessionen är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Här 
ingår bland annat graviditet, förlossning och eftervård (WHO, 2010). Det är barnmorskorna 
på BB som ansvarar för kvinnan och det nyfödda barnets professionella omvårdnad under 
den första veckan efter barnets födelse (Waldensson, Rudman & Hildingsson, 2006). 
Danbjørg, Wagner och Clemensen (2013) beskriver att föräldrarnas upplevelse av att 
barnmorskor finns tillgänglig under dygnets alla timmar har en betydande roll de första sju 
dagarna efter förlossningen. Föräldrar vill ha möjligheten att kunna åka in till BB bara för 
en kontroll eller för att få kontakt vid behov. Möjligheten ges främst via telefonkontakt vilket 
ofta upplevs svårt av föräldrarna, då inte alltid barnmorskorna svarar i telefonen, en 
konsekvens kan då vara att föräldrarna inte vill störa personalen och drar sig därför för 
telefonkontakt (Danbjørg, et al., 2013).  

Forskning visar på att det är viktigt att kvinnorna innan hemgång känner sig säkra på vart de 
ska vända sig vid frågor som gäller de själva eller det nyfödda barnet, samt att det ska vara 
lätt att kunna kontakta hälso- och sjukvården vid behov av hjälp (Löf, Svalenius & Persson, 
2006). Barimani, Oxelmark, Johansson och Hylander (2014) menar att det behövs en tydlig 
struktur över hur vården bedrivs vid tidig hemgång och vart kvinnor kan vända sig beroende 
på vad de behöver hjälp med. Barnmorskorna på BB har en betydande roll för att bidra till 
att kvinnorna känner trygghet vid hemgång. Information som ges och relationen mellan 
kvinnorna och barnmorskorna är viktig. En god relation till barnmorskorna bidrar till att 
kvinnorna vågar ställa sina frågor. Bristande relation till barnmorskorna gör att många 
kvinnor inte får svar på sina frågor, vilket allt för ofta skapar oro och nya besök på andra 
vårdinrättningar såsom exempelvis akutvårdsavdelningen (Barimani, Oxelmark, Johansson 
& Hylander, 2014). Det är därför betydelsefullt att barnmorskor försäkrar sig om att 
kvinnorna känner sig redo för att åka hem med sitt barn samt att ge kvinnorna individuellt 
anpassad information kring de frågor som kvinnorna har innan hemgång (David, Dsouza, 
Prabhu, & Lewis, 2012; Almalik & Dean 2017). Individanpassad information från 
barnmorskor upplevs viktig av föräldrar som går på tidig hemgång, då de ofta har ett större 
behov av stöd och kontakt med barnmorskor (Danbjørg, Wagner & Clemensen, 2013).  

Amningsstöd från BB i relation till tidig hemgång 

Enligt Socialstyrelsen (2011) rekommenderas amning då bröstmjölk har unika egenskaper, 
vilket gör att det är barnets bästa näring under den första tiden, dessutom främjas 
anknytningen till barnet. Rekommendationen är att bröstmjölk finns som en del i födan upp 
till det att barnet blir ett år eller så länge mor och barn önskar. Att ge barnet enbart bröstmjölk 
de första 6 månaderna har påvisats ha positiva fördelar för både mor och barn 
(Socialstyrelsen, 2011). Bröstmjölken skyddar mot infektioner hos barnet och anpassar sig 
efter barnets behov vid olika åldrar (Walker, 2010).  

Barnmorskor har en viktig roll när det gäller stöd och vägledning vid amning, vilket främjar 
kvinnors amningsupplevelse (Palmér, 2010). Löf, Crang Svalenius och Persson (2006) 
menar att amningsupplevelser vid tidig hemgång varierar. En del kvinnor önskar ett bättre 
stöd medan andra känner sig säkra i situationen. Kvinnors tidigare erfarenheter och behovet 
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av stöd och uppmuntran påverkar amningen. Information om amning och bröstmjölk är en 
viktig del, speciellt första tiden för att kvinnorna ska känna sig trygga (Löf, et al., 2006). Det 
är viktigt att kvinnorna vet var de skall söka hjälp om de får problem med sin amning för att 
kunna erbjudas det stöd de önskat (Barimani, et al., 2014). Kvinnor uppmanas till fri amning, 
det vill säga när barnet visar tecken att vilja ammas. Genom att amma ofta och ha barnen 
mycket hud mot hud främjas dessutom anknytningen till barnet (Svensson & Zwedberg, 
2016). 

Anknytning och trygghet 

Broberg, Mothander, Granqvist och Ivarsson (2008) definierar anknytning som att något 
mindre är beroende av något större, vilket kan liknas med att barn är beroende av föräldrar. 
Georgsson (2016) menar att föräldrarna knyter an till sina barn redan innan de föds. Under 
graviditeten börjar anknytningsprocessen och utvecklas allteftersom graviditeten fortlöper. 
Att känna av fosterrörelser eller få se sitt barn på ett ultraljud stärker anknytningen då det 
blir mer verkligt. Enligt Broberg et al. (2008) är anknytning viktigt för att föräldrarna ska 
utveckla lyhördhet för sitt barns signaler. Anknytning innebär bland annat att möta barnens 
behov och därmed inge trygghet och beskydd. Detta uppnås genom att föräldrarna känner 
sig trygga i samspelet med barnet. Barnet är de första månaderna i livet beroende av 
föräldrarna som matar, ger värme och beskydd för sin överlevnad. Barnet behöver närhet för 
att uppleva trygghet. Trygghet främjas via kroppslig närhet som hud mot hud till en 
beskyddande förälder. Vid situationer som gör att modern inte kan ge hud mot hudkontakt 
direkt efter förlossningen rekommenderas att det ges av partnern så fort som möjligt för att 
främja anknytningen. Trygghet hos föräldrarna påverkar anknytning och främjar samspelet 
mellan barn och föräldrar och är något som stärks mer och mer med tiden. Att föräldrarna 
känner trygghet är en viktig del vid hemgången (Broberg, et al., 2008).   

Stöd 

Thorstensson, Nilsson, Olsson, Herfelt Wahn och Ekström (2015) beskriver att stöd är ett 
viktigt och omfattande begrepp som har betydelse i många olika sammanhang. Stöd kan öka 
livskvalitet, vara hälsofrämjande och skydda mot negativa effekter såsom stress. Stöd kan 
vara känslomässigt, bekräftande, praktiskt, informativt och ges både professionellt men 
också socialt.  

Professionellt Stöd 

Professionellt stöd innebär att personen som ger stöd är utbildad och har kompetens samt 
kunskap (Hupcey & Morse, 1997). Att ge stöd under graviditet, förlossning och eftervård är 
en viktig del i barnmorskornas arbete. Aktuell tillgängliga kunskap skall användas av 
barnmorskorna för att ge information och stöd, det vill säga för att kunna ge professionellt 
stöd (WHO 2010). Barimani, et al. (2014) menar att barnmorskorna har en betydande roll 
för kvinnorna efter förlossningen för att kunna vara ett stöd när kvinnorna står inför 
emotionella och psykiska förändringar. Enligt Kahn och Antonucci (1980) kan stöd ges och 
tas emot olika utefter tidigare erfarenheter, personlighet, ålder och omgivning. Martin, 
Horowitz, Balbierz och Howell (2013) menar att barnmorskornas stöd efter förlossningen är 
viktig för att följa upp och bemöta kvinnornas tankar och upplevelser vilket har betydelse 
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för kvinnans hälsa. Thorstensson, et al. (2015) beskriver att i samband med föräldraskap 
innebär stödet bland annat att bygga upp föräldrarnas egen förmåga till att hantera 
kommande utmaningar. Genom att stödja föräldrarna får de positiva känslor och en bra 
grund att arbeta ifrån. Ett gott stöd genererar vidare i trygghet som i detta sammanhang 
handlar om att känna tillit till stödet. De professionella barnmorskorna ger stöd genom att 
stärka föräldraskapet via familjeinriktad vård, där stödet individanpassas och sker i samspel 
med föräldrarna (Thorstensson, et al., 2015). 

Socialt Stöd 

Socialt stöd innebär det stöd som en person erbjuder till någon som det finns en personlig 
relation med. Med personlig relation menas att det finns ett ömsesidigt förtroende vilket kan 
vara vänskap eller släktskap, de grundas på att stödet även senare ska kunna ges tillbaka från 
den som får stöd (Hupcey & Morse, 1997). Enligt Löf et. al är socialt stöd relaterat till tidig 
hemgång bland annat om att partner ger stöd. Detta kunde vara behjälplig med 
vardagssysslor såsom matlagning och städ samt kring omvårdnaden av barnet. Några par tog 
hjälp av sina föräldrar, vilket de uppskattade även om det inte var nödvändigt (Löf, et.al., 
2016).  

PROBLEMFORMULERING 

Professionellt och socialt stöd är viktigt för att stärka och stötta föräldrarna i det kommande 
föräldraskapet. Det professionella utgörs av barnmorskornas ansvar att under graviditet, 
förlossning och första tiden efter förlossning förmedla information och ge stöd till 
föräldrarna. BB har utvecklats mycket under senare åren. Från början var vistelsen på BB 
sällan mindre än en vecka medan det idag är vanligt med hemgång inom 48 timmar efter 
förlossning. En del kvinnor väljer att gå hem direkt ifrån förlossningen. Det sociala stödet 
handlar om partner, familj och vänners stöd. Kvinnors upplevelser kring tidig hemgång 
behöver studeras mer då det idag blir mer vanligt med tidig hemgång, både frivilligt men 
också från organisationens sida. Variation har setts i upplevelser hos föräldrar men också 
många likheter. Det kan exempelvis handla om otrygghet och osäkerhet i att ta hand om 
barnet och amma vilket i sig kan påverka anknytningen. Forskning inom området riktar sig 
till både förstföderskor, omföderskor och parets upplevelser. Det finns inte specifik 
forskning kring just förstagångsmammors upplevelser av stöd relaterat till tidig hemgång, 
därför behövs mer forskning inom detta område. Upplevelser av tidig hemgång efter 
förlossning är av intresse för barnmorskorna för att öka kännedomen av fenomenet. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva förstagångsmammors upplevelser av stöd på BB 
relaterat till tidig hemgång efter barnets födelse.  
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METOD 

Val av metod 

För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ metod. Jakobsson (2011) menar att 
kvalitativ forskningsmetod används när det skall analyseras och beskrivas egenskaper hos 
olika fenomen. Det som analyseras består av text från exempelvis intervjuer, enkätsvar eller 
observationer. Barmark och Djurfeldt (2015) säger att kvalitativ metod används med fördel 
för att kunna uppnå mer information om fenomenet som studeras, då det kan användas öppna 
frågor i undersökningen som ger mer omfattande svar än vid slutna frågor. Både en intervju 
och enkätundersökning kan användas för att få svar på ställda frågor. Frågorna i en enkät 
ställs på samma sätt till alla som ingår i studien (Barmark & Djurfeldt, 2015).  

Ett induktivt förhållningssätt användes för att tolka informanternas upplevda erfarenheter 
kring valt fenomen (Wihlborg, 2017). Forskning visar att en induktiv ansats är användbar 
för studier där tidigare kunskap är bristfällig eller saknas kring valt fenomen. Genom 
användande av en induktivt ansats skapas en helhetsbild av fenomenet som undersöks (Elo 
och Kyngäs, 2007).     

Miljö  

Denna studie genomfördes i två geografiska områden i Västra Sverige. Enligt SCB (2017) 
hade dessa två städer år 2017 cirka 55000 respektive 138000 invånare med stads och 
landsbygds upptagningsområde (SCB, 2017). Vid sjukhusen ombesörjdes år 2016, 2700 
respektive 2130 förlossningar (Socialstyrelsen, 2015b). På BB-avdelningarna fanns 
professioner som läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, barnskötare, undersköterskor samt 
läkar- och barnmorskestudenter. Tidig hemgång är en vårdform som BB-avdelningarna 
erbjuder vilket innebär att professionellt stöd ges via kontakt och uppföljning från hemmet 
samt återbesök till BB.   

Urval 

Urvalet av informanterna har gjorts utifrån ett lämplighetsurval, vilket innebar att kvinnorna 
valdes ut efter inklusionskriterier. Lämplighetsurval gjordes för att få ett lämpligt urval av 
informanter som kunde ge en innehållsrik beskrivning av fenomenet som studerades (Polit 
och Beck, 2016).  

Inklusionskriterier 

Förstagångsmamma, förmåga att förstå svenska i tal och skrift, hemgång inom 48 timmar 
från BB och normal graviditet och förlossning. 

Informanter 

I studien inkluderades 15 förstagångsmammor som motsvarade inklusionskriterier (Tabell 
1).  
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Datainsamling  

Vårdenhetscheferna gavs skriftlig information kring studien syfte och tillvägagångssätt, i 
form av informationsbrev. För att få utföra studien signerades informationsbreven av 
vårdenhetscheferna på BB-avdelningarna och skickades tillbaka till författarna via posten. 
En testenkät genomfördes först för att se att frågorna i enkäten besvarade studiens syfte. 
Frågorna i testenkäten upplevdes svårtolkade av informanten som besvarade enkäten, vilket 
medförde att vissa justeringar behövdes göras i frågorna. Detta för att få mer utvecklade 
svar. Enkätundersökningarna lämnades sedan över till verksamhetscheferna som utsett två 
lämpliga barnmorskor att dela ut dessa till de informanter som uppnådde 
inklusionskriterierna för studien. Enkäterna bestod av 12 frågor. Informanterna tilldelades 
information kring studien, förfrågan om att deltaga samt enkätundersökningen. De kvinnor 
som under insamlingsperioden fick sitt första barn och gick hem inom 48 timmar tillfrågades 
av barnmorskorna på BB om att medverka i studien. Informanterna fick skicka sina svar till 
författarna via post i medskickat frankerat kuvert. 20 enkäter delades ut på vardera BB-
avdelning, totalt 40 stycken. Av 40 stycken tillfrågade kvinnor erhölls svar av 15 kvinnor 
och två enkäter kom obesvarade (Se tabell 1). 

Tabell 1, karaktäristiska för förstagångsmammorna presenteras i tabellen. 

Ålder Civilstatus sambo Cilvilstatus gift Hemgång antal timmar efter förlossning 
20-33år 11st 4st 15-48 timmar 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys har använts för att besvara studiens syfte. Graneheim et al. (2017) 
beskriver att innehållsanalys kan användas både vid kvalitativ och kvantitativ metod. Vid 
kvalitativ metod kan innehållsanalys användas för att analysera data vilket innebär att 
skillnader och likheter i texten bearbetas genom ämnen och sammanhang. Detta gör att 
texten analyseras både ur manifest och latent innehåll (Graneheim et al, 2017).  

Materialet analyserades utefter Graneheim et al. (2017) kvalitativ innehållsanalys. Olika 
begrepp användes vid innehållsanalysen. Dessa var meningsenhet, kondensering, kod, 
kategori, underkategori och tolkning. En grupp, en enskild person, ett program eller en 
organisation kan vara en analysenhet som i sig är insamling av data i form av exempelvis 
intervjuer, enkäter, dagböcker eller observationer. Meningsenhet innebär att ord, meningar 
eller stycken har ett gemensamt budskap. Textmassan som framkom från enkätsvaren 
reducerades av författarna till det mest väsentliga innehållet av texten och bidrog till 
kondensering. Kondensering innebär enligt Graneheim et al. (2017) att textmassa förkortas 
ned genom fokusering på det väsentliga innehållet. Detta gör texten mer lätthanterlig. Kod 
kan beskrivas med enbart ett ord och skall vara samlingsnamn för den reducerade texten. 
Koden blev ett stöd för att kunna förstå sammanhanget och relationer i textmassan och för 
att sedan bilda kategorier eller teman. Kategori användes för att besvara vad texten handlar 
och utgörs av koder. Kategori kan i sin tur delas in i underkategorier. Författarna fick fram 
ett tema som band ihop kategorierna. Tolkning innebär att insamlad text tolkas och bearbetas 
utifrån begreppen som beskrivs ovan (Graneheim et al., 2017). Analysen gjordes gemensamt 
av författarna men vid datanalysen lästes enkäterna igenom av båda författarna ett flertal 
gånger på egen hand. De som ansågs besvara syftet i enkäterna markerades först enskilt av 
författarna för att sedan diskuteras gemensamt för att finna meningsbärande enheter. De 
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olika meningsbärande enheterna kondenserades för att sedan förkortas och bilda koder. 
Författarna hade dessa nedskrivna på papper framför sig för att få en överblick och för att 
kunna urskilja skillnader och likheter. Koderna som framkom sammanställdes och bildade 
två kategorier och fyra underkategorier (Se tabell 2).     

Tabell 2. Översikt av och exempel på dataanalysprocessen (Enligt Graneheim et al, 
2017).  

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategor
i 

Kategori 

”Jag upplevde det viktigt 
med bra stöd vid 
amningsstart från personal 
med god kunskap” 

Viktigt med 
bra stöd från 
personal vid 
amningsstart. 

Professionellt 
stöd   

Information 
och 
bekräftande 
stöd i relation 
till amning 
 

Professionellt 
stöd i relation 
till tidig 
hemgång 

”Min partner har avlastat 
mig genom att byta blöjor, 
laga mat, städa mm. Han 
tar också vår son någon 
timme/timmar på 
morgonen när han är 
hemma” 
 

Viktigt med 
stöttning, 
avlastning och 
hjälp av 
partner. 
 

Viktigt med 
bra stöd och 
hjälp. 
 

 
 

Socialt stöd i 
relation till 
tidig 
hemgång. 

Förförståelse 

Vi två barnmorskestudenter som genomför denna studie har egna erfarenheter av 
förlossning, båda fött barn. Ingen av oss har gått på tidig hemgång. Vi har därmed inga egna 
erfarenheter av tidig hemgång men har hört och läst om det, vilket gör det extra intressant 
att studera. Vi har hört kvinnor berätta om deras upplevelser av tidig hemgång vilket har 
gjort att vi fått ett ökat intresse att studera ämnet vidare. Vi har hört blandade upplevelser av 
tidig hemgång. Att förförståelsen kan påverka studiens resultat är författarna medvetna om 
och detta har resonerats kring. Författarna har påmint varandra under processen för att inte 
påverka resultatet. Författarna har tillsammans arbetat fram resultatet för att tolkningen av 
den insamlade data ska bli så nära de kvinnorna uttrycker i enkäterna som möjligt.     

Etiska övervägande  

Vetenskapsrådet (2011) beskriver forskning som en viktig del i samhällets utveckling och 
skall vara av hög kvalitét. För att uppnå hög kvalitét finns krav på hur forskning skall 
bedrivas. Forskningsetiska krav inkluderar fyra viktiga principer, dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationsprincipen tillämpades i studien genom att information gavs till berörda om 
studiens syfte. Informationsbrev skickades till verksamhet där studien skulle genomföras för 
att få ett godkännande. Samtyckesprincip tillämpades genom att informanterna besvarade 
enkäten. Det framgick att medverkan var helt frivillig samt att de kunde avbryta sitt 
deltagande när som helst utan att ge en anledning. Konfidentialitetsprincipen innebar att 
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uppgifter om platser där studien utförts samt deltagande informanters identitet inte utlämnas, 
utan hanterades konfidentiellt. Nyttjandeprincipen innebar att insamlade uppgifter bara 
används för studiens ändamål och endast författarna samt handledarna hade tillgång till 
insamlad information från informanterna.  Det är viktigt att beakta dessa krav i en studie där 
ny kunskap skall studeras fram samt för informanternas säkerhet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Risker kontra fördelar med att delta i denna studie har diskuterats. Det anses inte finnas några 
risker med att delta, men nytta av studiens resultat då det kan bidra till vidareutveckling av 
vårdformen tidig hemgång. 
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RESULTAT 

Studiens resultat kommer att presenteras i löpande text. I analysen skapades ett tema och två 
kategorier med fyra underkategorier utifrån de 15 besvarade enkäterna (Tabell 2). 

Tabell 2: Kategorier och underkategorier.  

Tema  Kategori Underkategori 

 

 

Stöd och 
individuellt 
anpassad 

information 
vid tidig 

hemgång kan 
leda till 
trygghet 

 

 

 

 

Professionellt stöd i relation till 
tidig hemgång 

 

Information till föräldrarna kring tidig 
hemgång 

Information och bekräftande stöd i 
relation till amning  

 

Varierande tillgänglighet till 
professionellt stöd   

 

  

Socialt stöd i relation till tidig 
hemgång 

 

 

Stöd och individuellt anpassad information vid tidig hemgång kan leda till 
trygghet 

Resultatet i studien visade att kvinnor uppskattade att tidig hemgång finns, möjligheten att 
välja när de vill gå hem. Kvinnorna i studien kände att de ville gå på tidig hemgång då allt 
fungerade bra, mor och barn mår bra samt att amning fungerar. Avståndet till sjukhuset 
kunde vara avgörande för en del kvinnor då det kändes mer tryggt om kvinnan hade nära 
anslutning till sjukhuset. 

Hur information om tidig hemgång gavs varierar. Kvinnorna ansåg det bra om det gavs 
information kring tidig hemgång redan på mödrahälsovården så de hann tänka igenom 
alternativet innan BB-tiden eftersom kvinnorna upplevde att det blev mycket information 
under BB-tiden. Många upplevde att det gavs mycket information direkt när de kom till BB 



 

11 
 

vilket blev alldeles för mycket på en gång när de var trötta och vilket gjorde att de inte 
uppfatta all information.  

Kvinnorna upplevde möjligheten till kontakt med BB när som helst på dygnet via telefon 
med barnmorskor och återbesöken som viktig del vid tidig hemgång. Kvinnorna upplevde 
det skönt att få komma hem och börja sitt nya familjeliv. Kvinnorna upplevde att de lättare 
kunde slappna av och sov bättre i sin hemmiljö. Det sociala stödet från partnern upplevdes 
som en trygghet för kvinnorna, partner avlastade i hemmet och tog hand om det praktiska så 
att kvinnan kunde fokusera på amningen och att vila. Det fanns även de som önskat fler 
dagar på BB om deras partner fått stanna, när detta inte var möjligt valde det att åka hem så 
att de kunde vara tillsammans.  

Professionellt stöd i relation till tidig hemgång 

Ett gott professionellt stöd på BB bidrog till att kvinnorna upplevde trygghet och till att 
upplevelsen för förstagångsmammor blev positiv. Ett gott professionellt stöd innebar 
exempelvis att kvinnorna upplevde trygghet i att de fick med sig återbesökstid direkt från 
BB alternativt att de blev uppringda och fick en återbesökstid. Kvinnorna upplevde att de 
fick tillräcklig information vid hemgång och det upplevdes lugnande att kunna kontakta 
barnmorskorna vid frågor. Att kunna kontakta barnmorskor på BB med hjälp av telefon 
upplevdes positivt, när kvinnorna undrade över något. Kvinnorna uppskattade att 
barnmorskor ringde innan återbesöket och kunde då fråga om det var något de kände sig 
osäkra på. Kvinnorna upplevde att de fick tydlig information och svar på sina frågor. Tydlig 
information kunde bestå av hur kvinnorna kunde komma i kontakt med barnmorskorna på 
BB samt få hjälp vid behov var en viktig del i beslutet att åka hem. Kvinnorna upplevde en 
god kontakt med personal och blev väl bemötta.  

”Informationen var bra och personalen som ringde mig i två dagar innan återbesöket var 
kanonbra och gullig”. 

Det professionella stödet inkluderade partnern genom att vårdpersonalen involverade 
partnern i samtalen och omvårdnaden kring barnet även om partnern inte hade möjlighet att 
stanna kvar hos kvinnan och barnet under natten.  

”Viktigt att personal pratar till pappan också”.  

Information till föräldrarna kring tidig hemgång 

Det upplevdes positivt att kunna gå på tidig hemgång men tydligare skriftlig information 
samt information om tidig hemgång tidigare under graviditeten hade uppskattats av 
kvinnorna. Kvinnorna önskade information om tidig hemgång tidigare i graviditeten, gärna 
redan på mödrahälsovården, än att få den först när de kom till BB. Kvinnorna lyfter att det 
hade varit bra med information kring tidig hemgång redan på mödrahälsovården då de skulle 
kunnat förbereda sig på ett bättre sätt och haft mer koll på vad som gällde. Kvinnorna som 
fått information redan på mödrahälsovården om tidig hemgång hade hunnit förbereda sig vid 
tanken. När kvinnorna kom till BB upplevde de att det blev mycket information på en gång 
och de kom inte ihåg allt.  Kvinnorna hade uppskattat om det fanns ett informationsblad på 
sängbordet så de kunde läsa om informationen på BB och på så sätt kunna få den upprepad. 
En viktig del som behöver förtydligas som framkommer från kvinnorna är information om 
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att de inte blir utskrivna när de går på tidig hemgång, utan är fortsatt inskrivna på BB och att 
de får en återbesökstid. 

”Mer tydlig information och gärna skriftlig, förtydliga att vid tidig hemgång/BB-vård i 
hemmet skrivs du inte ut utan är fortsatt inskriven och får komma på återbesök”.   

Information och bekräftande stöd i relation till amning  

Kvinnorna upplevde de professionella amning stödet som gott medan visa kvinnor hade 
önskat ett mer individanpassat amningsstöd. Kvinnorna upplevde att stöd från personalen 
kunde bidra till en bra amningsstart och kvinnorna upplevde sig trygga med att gå på tidig 
hemgång, då det kände att allt fungerade bra med amningen. BB-tiden var viktig för stöd i 
att bemöta oro kring amning och barnet. Informanterna fick hjälp med amningen och ansåg 
det skönt att barnmorskorna fanns på plats vid amningsstart så att de kunna ställa frågor. De 
upplevde god information kring hur amningen kunde vara de första dagarna. Kvinnorna 
skulle ringa på personal vid de första amningstillfällena för att de skulle kunna observera, 
tipsa och hjälpa vilket upplevdes tryggt. Personalen visade lägen och hur kvinnorna fick till 
amningen på bästa sätt.  

”Jättebra. Vi fick ringa på klockan i början när hon skulle amma o då satt någon från 
personalen med och tittade o tipsade. Vi fick amningsnapp som har underlättat jättemycket 
för oss. Jättebra!”.  

Kvinnorna som upplevde att amningen fungerade men att de ändå sades till att ringa på 
personalen vid varje amningstillfälle upplevde det jobbigt. Kvinnorna kände sig 
kontrollerade men att de var tacksamma för den hjälp de fick.  

”Fick hjälp vid varje amningstillfälle. Blev nästan för mycket. Dom ”skulle” vara med vid 
amningen. Kände mig nästan övervakad. Hade jag varit svagare hade jag nog börjat tvivla 
på mig själv. Men är väldigt glad för hjälpen också. Jag hade kanske uppskattat lite mer 
uppmuntran i förmåga att amma och velat känna att dem litade på mig när jag kände att 
amningen fungerade och kände mig trygg”.   

Det framkommer även brist i stöd vid amning. Kvinnorna upplevde inte att de fick de stöd 
som de behövde kring amning, att personalen inte fokuserade eller frågade kvinnorna hur de 
upplevde amningen. Kvinnorna beskriver att de blev stressade när något inte fungera kring 
amning och att barnmorskorna gav olika svar vid frågor kring amning. Det gavs ingen eller 
dålig information kring eventuella komplikationer såsom såriga bröstvårtor och 
mjölkstockning likaså hur ofta det är normalt att amma samt kostråd till mor. 

Varierande tillgänglighet till professionellt stöd   

Kvinnorna upplevde tillgängligheten till professionellt stöd olika, beroende på vilken 
personal som arbetade. 

”Olika pass olika stöd på BB, kände inte alls bra stöd på BB förrän natten kom, de hjälpte 
mig”.  

Kvinnorna upplevde att tiden på BB gjorde att de hann komma in i sin nya roll som mamma. 
Denna känsla infann sig när personalen bidrog med information om omvårdnad av barnet. 
När sådant stöd uteblev upplevde kvinnorna sig lämnade. Kvinnorna upplevde att personalen 
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var behjälpliga men det framkommer också att kvinnorna kände sig lämnade och hade 
uppskattat att personalen tittat till kvinnorna mer.  

Socialt stöd i relation till tidig hemgång 

Känslor som kvinnorna upplevde vid hemgång kunde vara; trygghet, lugn, stress, nervositet, 
pirrigt, mysigt, spännande och omvälvande.  

”Det var bara positivt att åka hem. Första dagen var det nervöst men tryggt, sen kändes det 
bara bättre och bättre”   

Kvinnorna upplevde att det var skönt att komma hem och att det var lättare att slappna av 
och sov bättre hemma. Något som påverkade hemgången var om partnern fick stanna kvar 
på BB, när möjligheten inte fanns önskade kvinnan åka hem för att kunna vara med sin 
partner. Avståndet till sjukhuset gjorde att kvinnorna kände trygghet i att åka hem. 

Ett gott socialt stöd innebar att trygghet gjorde att kvinnorna känner sig lugna vilket främjar 
amning och anknytning. Kvinnorna upplevde även att partnern kändes som en trygghet och 
att de tillsammans kunde knyta an till det lilla barnet. Partnern upplevdes viktig för 
anknytningen. Kvinnorna kände det lättare att knyta an till den lilla familjen hemma än på 
BB. 

Att få stöd mellan amningarna genom att partnern eller anhöriga avlasta, fanns med och 
stötta upplevdes som det viktigaste stödet för kvinnan. För vissa kvinnor var det tillräckligt 
med partnerns stöd och trygghet. De ville komma in i rutiner och lära känna sitt barn och 
tillsammans få knyta an till barnet innan de ville ha stöd från familj och vänner. Papporna 
stöttade, peppade, lugnade samt berömde kvinnorna. De tog även hand om det praktiska så 
kvinnan kunde fokusera på att amma och vila.  

”Min partner har avlastat mig genom att byta blöjor, laga mat, städa mm. Han tar också 
vår son någon timme/timmar på morgonen när han är hemma”.  

Familjen erbjöd sig komma och hjälpa till när behovet fanns och det uppskattades. Stöd från 
familjen och vännerna uppskattas av kvinnorna, de upplevdes skönt att få prata med andra 
som fått barn och har erfarenhet kring det nyfödda barnet och om de förändringar som sker 
med kroppen, samt att få prata om förlossningsupplevelsen. 

”Det har betytt allt! Det har varit fantastiskt skönt att få prata med sina närmaste vänner, 
som också de fött barn, och upplevelsen efter förlossningen och all förändringar som sker 
med kroppen”.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod med en kvalitativ innehållsanalys valdes till denna studie för att besvara 
syftet som var att beskriva förstagångsmammors upplevelser av stöd relaterat till tidig 
hemgång efter förlossning. Barmark och Djurfeldt (2015) menar att en kvalitativ metod är 
att föredra för att kunna använda öppna frågor i undersökningen och därav få mer omfattande 
svar (Barmark & Djurfeldt, 2015). Genom en kvalitativ innehållsanalys analyserades 
enkätsvaren. I denna studie gjordes en testenkät för att utvärdera frågornas utformning och 
för att se om informanten svara i relation till studiens syfte. Då svaren från informanten var 
ytliga och korta så besvarades inte studiens syfte fullt ut, därför fick en del enkätfrågor 
formuleras om för att få djupare svar kring informantens upplevelser. Enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2017) är det för studiens tillförlitlighet viktigt att författarna förklarar 
de ändringar som gjorts. 

Enkätsvaren medförde en hel del text från informanterna som analyserades av författarna 
och som svarade på studiens syfte. Enkätsvaren samlades in från två olika sjukhus i Västra 
Sverige där de använder sig av tidig hemgång. Flödesschema och rutiner kring tidig 
hemgång på respektive sjukhus har granskats av författarna. Inga skillnader sågs mellan 
sjukhusen när det gäller tidig hemgång, såsom kriterier för tidig hemgång inom vilka timmar 
kvinnorna gick hem, möjligheter till kontakt med barnmorskorna samt tid för återbesöken, 
vilket kunde påverka informanternas svar.  

Studiens informanter valdes utefter skrivna inklusionkriterier. Det medförde en bredare 
variation än om författarna bara valt att ta informanter från till exempel en stad och det 
stärkte därmed studiens trovärdighet. Graneheim och Lundman (2004) menar att urval av 
informanter ska med fördel ske så att det blir en bredare variation, vilket åstadkoms genom 
exempelvis att välja informanter med olika erfarenheter och åldrar (Graneheim et al., 2004). 
I denna studie valdes informanter ut efter lämplighetsurval. Tillfrågade barnmorskor frågade 
slumpvist informanter som passade in i inklusionskriterierna om medverkan i studien. 

Författarna till denna studie valde att genomföra en kvalitativ enkätstudie för att besvara 
studiens syfte. Enkätstudien gav inte den respons som författarna hoppats på, då författarna 
hoppats på att fler ville delta i studien. Enbart 15 enkätsvar kom in av totalt 40 utdelade. Två 
enkäter kom utan svar, vilka inte räknats in i antal informanter. Genom analys av insamlad 
data insåg författarna att enkätsvaren inte svarade på studiens syfte, detta bidrog till att 
författarna fick vinkla om syftet för att resultatet skulle svara på forskningsfrågan. Vidare 
diskuterades det mellan forskarna om de skulle valt ett annat tillvägagångssätt som 
exempelvis intervjuer. Forskning säger att mängden data är nödvändig för att åstadkomma 
ett resultat och att det är viktigt att välja tillvägagångssätt utifrån forskningsfråga. 
Trovärdigheten bli större om det syns skillnader mellan kategorier som framkommit ur 
analysen (Graneheim & Lundman 2004). 

Författarna till denna studie har lagt mycket tid på att samla in svar och bearbeta svaren de 
fått för att stärka studiens giltlighet. I studien har alla deltagare fått svara på samma frågor 
så att svaren besvarat det valda ämnet. Kvale och Brinkman (2014) säger att genom en väl 
utformad enkät eller intervjufrågor säkerställer forskaren att deltagare ges samma frågor som 
i sig skall svara på studiens syfte (Kvale & Brinkman, 2014). Det blir variation i svaren då 
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frågorna är öppna och deltagarna skriver med sina egna ord vilket är bra då vi fått en bred 
information i svaren samt kunnat urskilja likheter och skillnader.  

Författarna valde att forska kring upplevelser av stöd relaterat till tidig hemgång efter 
förlossning hos förstagångsmammorna, för att införskaffa djupare kunskap som kan vara 
användbar för att genomföra förbättringar. Författarna anser forskning viktigt när det arbetas 
fram nya rutiner och det är viktigt att beakta kvinnornas upplevelser av rutinerna. Graneheim 
och Lundman (2004) säger att det är viktigt att reflektera kring trovärdigheten i forskarens 
resultat för att kunna säkerställa kvalitén på studien.  

Förhoppningen med studien är att den skall kunna vara till hjälp för utveckling och 
utvärdering av tidig hemgång på sjukhusen. Att vår studie skall ge barnmorskor i 
verksamheten verktyg att jobba vidare med. Graneheim och Lundman (2004) talar om 
tillförlitlighet och överförbarhet. Det handlar om resultatets omfattning, är den möjlig att 
föra över till andra samt om författarna kan ge förslag om överförbarhet för tillämpning eller 
vidare forskning. Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen och Kyngäs (2012) menar att 
läsaren själv skall kunna utvärdera överförbarheten utifrån resultatet. Det skall tydligt 
framgå en koppling mellan data och resultatet vilket presenteras genom de kategorier som 
växer fram vid en innehållsanalys. Forskning säger att tillförlitligheten blir större om det vid 
en helhetssyn av studien går att urskilja en röd tråd (Graneheim, Lindgren & Lundman, 
2017). 

Då författarna inte har egna erfarenheter av tidig hemgång men fått kunskap om det under 
barnmorskeutbildningen, så för att minska möjligheten att påverka studiens resultat har 
författarna under studiens genomförande synliggjort och diskuterat förförståelsen kring tidig 
hemgång. Enligt Polit och Beck (2016) är det viktigt att forskarna själva medvetengör hur 
förförståelsen kommer att ha verkan på studien vid en kvalitativ studie. Genom att både 
förhålla och urskilja sig till sin förförståelse, har det under datainsamling och analys varit 
viktigt att under tidens gång fortlöpande reflektera kring dessa aspekter, vilket kan höja 
kvalitén på studien (Polit och Beck, 2016). Handledningstillfällen under tidens gång har varit 
till stor hjälp. Författarna har vid handledningstillfällena fått möjlighet till reflektion både 
genom opponering och respondera med andra forskare. Tips och råd har utbytts mellan andra 
magisterstudenter och handledare. Detta kan ses som en styrka då studien vid upprepade 
tillfällen läst igenom av flera studenter som samtidigt skrivit examensarbete och granskats 
av vana handledare. Guba (1981) och Graneheim och Lundman (2004) skriver att studiens 
giltighet ökar om resultatet bedömts som trovärdigt av andra under forskningsprocessen.   

Resultatdiskussion 

I denna studie framkom ett tema. I studiens resultat framkom ett tema som vara att stöd och 
individuellt anpassad information vid tidig hemgång kan leda till trygghet för de nyblivna 
mammorna.  

I studien framkommer det att BB-tiden är viktig för kvinnorna för att kunna landa och få 
professionell hjälp från barnmorskor. Studiens resultat stärks av tidigare forskning kring 
barnmorskors professionella stöd och tillgänglighet för kvinnorna vilket bidrar till att 
kvinnorna känner sig trygga (Danborg et.al., 2013). Kvinnorna upplever det viktigt att få 
professionellt stöd första tiden efter barnets födelse. Inger trygghet som i sig påverkar både 
anknytningen till barnet och amningen. Lundgren och Berg (2007) menar att relationen 
mellan kvinnan och barnmorskorna är av betydelse. Att förtroendet till barnmorskorna har 
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en betydande roll för att känna trygghet, stöd och uppnå en positiv upplevelse genom 
graviditetens alla delar och därmed också eftervården på BB. Stöd är också viktigt för att 
skydda mot negativa effekter såsom stress vilket i sig kan störa exempelvis anknytning och 
amning (Lundgren & Berg 2007). Dock framkom från kvinnorna att det gavs sparsam 
information kring eventuella komplikationer i samband med amning och att de önskade mer 
information kring det. Detta stärks i tidigare forskning av Löf et. al (2006) som säger att 
amningsupplevelser varierar hos olika kvinnor men också att kvinnor önskar mer 
information om kroppsliga förändringar de första dagarna samt kring hur mjölkproduktionen 
utvecklas (Löf et al., 2006). 

Förstagångsmammorna i denna studie upplevde känslor så som trygghet, lugn, nervositet, 
osäkerhet, stress och otrygghet vid tidig hemgång. Kvinnorna upplevde bra stöd från partner, 
familjer och vänner samt att de kunnat ringa barnmorskor på BB efter hemgång. Det sociala 
stödet upplever kvinnorna också viktigt, att få hjälp med avlastning eller att bara kunna prata 
om hur de mår och känner. Största tryggheten kände kvinnorna i barnmorskorna och sin 
partner. Studien visar på att förstagångsmammor är olika och behöver individuellt anpassat 
stöd. Det är därför bra att det finns alternativ såsom vårdformen tidig hemgång. Att kunna 
få tillgång till professionellt stöd hemifrån. Att vara i sjukhusmiljö kanske inte ger samma 
lugn och ro som att vara i sin hemmiljö, kvinnorna som hade gemensamt rum upplevde 
mindre lugn och ro på sjukhuset och kvinnorna som delade rum med andra ville återgå till 
sin trygga hemmiljö. Forskning visar att det stärker kvinnan att få återgå till en välkänd och 
trygg hemmiljö med sitt barn under trygga former (James, Sweet & Donnllan-Fernandez, 
2016). De flesta informanterna har uppskattat att åka hem på tidig hemgång, men hade inte 
gjort det utan den trygghet som det innebär dvs att de fortfarande är inskrivna, får 
telefonsamtal från barnmorskor, tillgång att ringa när som samt återbesökstid till BB-
mottagningen. Det som är återkommande som avgörande faktorer till valet av att gå på tidig 
hemgång är vilket stöd de fått på BB, avstånd till sjukhus och möjlighet för partner att stanna. 
Socialstyrelsen (2017b) beskriver att landstigen och regionerna behöver utformas så att 
kvinnornas behov av återhämtning, information och stöd tillgodoses vid vård efter 
förlossning. Vårdtiden skall utgå både efter fysiska och psykiska behov i samråd med 
kvinnorna (Socialstyrelsen, 2017b).    

Gemensamt i de enkätsvar som analyserats är att tidig hemgång är en bra vårdform för de 
som vill, men att det skall vara frivilligt och att tydlig information är av vikt för att det skall 
kännas tryggt att gå hem. Vilket stärks genom tidigare forskning av Barimani et al. (2014) 
som menar tydlig struktur över hur vården bedrivs vid tidig hemgång och att information 
som ges är viktig. Information till kvinnorna om deras möjlighet till tidig hemgång kan med 
fördel ges redan tidigt under graviditeten. Information måste ges tydligt, gärna skriftligt och 
muntligt. Det kan vara en fördel att informera och dela ut information redan på 
mödrahälsovården så kvinnorna kunde förbereda sig. Att sedan upprepa informationen för 
kvinnorna på BB skriftligt och muntligt bidrar till att de lättare förstår vad det innebär och 
känner sig mer trygga när de skall gå hem. På BB upplevde kvinnorna att det blev mycket 
information på en gång när de var trötta och omtumlade efter förlossningen och att de 
missade mycket av vad som sades, vilket inte framkommit i tidigare forskning.  

Förstagångsmammorna i denna studie beskrev att de gärna hade kvarstannat på BB lite 
längre om de fått möjligheten att ha sin partner på plats. Hagberg, Marsál och Westgren 
(2016) skriver att det är viktigt att familjen får vara tillsammans eftersom det har visat sig 
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minska stress, underlätta amning och stödja anknytningen till barnet. Forskning av Mendes 
(2007) visar på att förstagångsföräldrar får ett starkare band mellan sig som par genom sitt 
gemensamma engagemang för sitt nyfödda barn. Det behövs stöd från barnmorskor och 
annan professionell personal för att kunna växa fram som förälder.  

Förstagångsmammorna i studien belyser problemområden och förslag på förbättringar till 
systemet tidig hemgång. Viktigt att personal ger samma råd och inte flera olika vilket ger 
förvirring. Det ska finnas möjlighet för partner att stanna så att inte beslutet att gå hem blir 
för snabbt på grund av att partner inte kan närvara och sedan leda till stress och otrygghet 
hemma. Personalens tillgänglighet under BB-tiden lyfts också, många önskar att de hade 
kunnat närvara och observera samt hjälpa till mer. Kvinnorna önska också mer fokus på hur 
de själva mådde och upplevde amningen, kvinnorna upplevde att fokus mest låg på barnet 
samt individanpassa vården utifrån kvinnans önskemål.   

Konklusion 

Resultatet i denna studie visar på att professionellt och socialt stöd är viktigt för att 

förstagångsmammor skall känna sig trygga. Det professionella stödet på BB och 
tillgängligheten till BB hemifrån är en trygghetskälla för att kvinnorna skall känna att de får 
svar på sina frågor och den stöttning som de behöver vid exempelvis amning. Sociala stödet 
såsom stöttning från partner, familj och vänner ansågs viktigt för kvinnorna för att få hjälp 
med avlastning eller bara kunna prata om hur de mår och känner. Information ansåg 
kvinnorna viktigt, att den var tydlig och gavs både skriftligt och muntligt, samt att den gavs 
så partnern inkluderades och fick del av den. Information kring vad tidig hemgång innebär 
önskade kvinnorna få tidigt i graviditeten för att kunna förbereda sig tankemässigt. Tidig 
hemgång upplevs som en bra vårdform av kvinnorna men de poängterar att det skall ske 
individanpassat efter varje individs behov.  

Förslag kliniska implikationer 

 Information kring eftervård. Barnmorskor kan med fördel ge delar av information 
som exempelvis om tidig hemgång tidigare under graviditeten. Ge informationen 
tydligt både skriftligt och muntligt redan på mödrahälsovården.  

 Barnmorskorna bör försöka arbeta mer med att individanpassa vården så att vård ges 
mer efter varje kvinnas behov. Låta kvinnorna vara med och bestämma hur mycket 
kontakt hon önskar via telefon innan återbesöket på BB.   

 Partnern bör inkluderas i vård som ges i relation till tidig hemgång efter förlossning. 
Samt ges utrymme att kvarstanna över natt tillsammans med förstagångsmamman 
och barnet på BB.  

 Barnmorskorna bör lägga mer tid på samtal med kvinnan om hennes upplevelse av 
stöd, vad hon eventuellt sakna och hur det skulle kunna bli bättre, det vill säga 
utvärdera upplevelser från kvinnorna efter förlossningen, förslagsvis vid återbesöket 
på mödrahälsovården. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Studien undersöker förstagångsmammors upplevelser av stöd relaterat till tidig hemgång 
efter förlossning. Författarna till studien hade svårt att få kvinnor att delta i 
enkätundersökning därför skulle förslag till ytterligare forskning inom området kunna vara 
att barnmorskor gör en intervjustudie på kvinnor som väljer att gå på tidig hemgång. 
Intervjustudie där följdfrågor kan ställas och få djupare svar på frågorna. Förslagsvis skulle 
det även kunna göras nya studier med enkätfrågor som delas ut på efterkontrollen hos 
barnmorskor på mödrahälsovården. På mödrahälsovården skulle en studie kunna utföras 
genom att studera två grupper av kvinnors upplevelse av tidig hemgång.  Ena gruppen får 
information om tidig hemgång redan på mödrahälsovården, den andra gruppen får inte 
information på mödrahälsovården, för att sedan på efterkontrollen utvärdera om 
upplevelserna skiljer sig relaterat till om information givits eller ej redan tidigt i graviditeten. 
Fortsatt forskning skulle även kunna fokuseras på att svaren analyseras kvantitativt där 
statistik över antal kvinnor som väljer att gå på tidig hemgång redovisas.  Barnmorskor skulle 
även kunna inkludera partnern i studien för att få ett bredare spektrum på upplevelsen hos 
förstagångsföräldrar relaterat till tidig hemgång. Vidare skulle vara intressant med en studie 
kring barnmorskornas professionella upplevelser kring tidig hemgång.  
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