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Förväntningarna i samband med barnafödande är stora på att en graviditet ska sluta 
lyckligt. Det övergripande målet inom mödrahälsovård och förlossningsvård är för 
barnmorskor att medverka till en så positiv upplevelse av graviditet, förlossning och 
spädbarnstid som möjligt. De sista trettio åren har sectiofrekvensen ökat betydligt både i 
Sverige och västvärlden. Fler föräldrapar upplever idag en allmän otrygghet i samband 
med barnafödande. Syftet med denna studie var att beskriva barnmorskors upplevelser av 
att förmedla trygghet och en god omvårdnad i mötet med det blivande föräldraparet. 
Fenomenologisk ansats valdes med elva kvalitativa intervjuer som analyserades enligt 
Giorgis analysmetod. Resultatet visade tre teman: Organisatoriska – professionella 
förutsättningar, den kommunikativa förmågan och den reflektiva – emotionella 
kompetensen. Att lita på sin inre känsla och intuition var en upplevelse som genomsyrade 
hela intervjumaterialet och blev resultatets essens. Hur arbetet leds och organiseras och 
hur kompetens tillvaratas påverkade i hög grad barnmorskors möjligheter att förmedla 
trygghet och en god omvårdnad. Genom att vara lyhörd i sitt sätt att kommunicera kunde 
en god och förtroendefull relation skapas mellan barnmorskor och det blivande 
föräldraparet. Det känslomässiga engagemanget var en nödvändig förutsättning för att 
utföra ett bra jobb. En fråga inför framtiden är på vilket sätt den erfarenhetsbaserade inre 
kunskapen kan komma ny personal tillgodo och hur omvårdnadsarbetets organisation och 
vårdutbildningar kan ta tillvara det expertmässiga kunnandet hos erfarna barnmorskor. 
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The expectations of a successful outcome are great during childbirth. The overall 
objective of prenatal care and birth care is that midwives  contribute in creating the most 
positive experience of pregnancy, child birth and infancy as possible. During the past 30 
years there has been a significant increase in sectiofrequency both in Sweden and the rest 
of the Western world. More parents feel an overall insecurity when it comes to child 
labour. The purpose of this study was to describe how midwives experience the work of 
creating a sense of security and good nursing when meeting the expectant parents. A 
phenomenological approach was chosen with the use of eleven qualitative interviews that 
were analyzed with Giorgis' method of analysis. The result revealed three themes: 
organizational - professional conditions, the communicative ability and the reflective - 
emotional competence. Trusting your inner sensibility and intuition was something that 
characterized all the interviews and was the essence of the results. The way work was 
lead and organized, as well as the utilization of competence effected the midwives’ 
possibility of contributing to a sense of security and good care. When the communication 
was based on sensibility, midwives’ could create a good and trustful relationship with the 
expectant parents. The emotional involvement was an essential requirement for carrying 
out the work in a satisfying way. A question for the future is how inner knowledge based 
on practical experience can benefit new personnel and how the organization and 
education for healthcare givers can utilize the specialist knowledge of midwives with 
experience.  
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INLEDNING 

Denna magisteruppsats handlar om barnmorskors upplevelser av att förmedla trygghet och en 
god omvårdnad under graviditet och förlossning. Förväntningarna i samband med 
barnafödande är stora på att en graviditet ska sluta lyckligt. Kravet är därför stort både inom 
mödrahälsovård (MHV) och förlossningsvård att erbjuda det blivande föräldraparet en så god 
omvårdnad som möjligt. Hälsovården under graviditet bedrivs utifrån ett nationellt utarbetat 
medicinskt basprogram med syftet att upptäcka komplikationer, till exempel tillväxthämning 
hos fostret eller andra tillstånd som kan ha betydelse för utfallet av graviditet eller 
förlossning. Det övergripande målet är dock att barnmorskan ska medverka till en så positiv 
upplevelse av graviditet, förlossning och spädbarnstid som möjligt. Barnmorskans yrkesroll 
har dock förändrats de sista årtiondena då hälsovården idag har större fokus på psykisk 
ohälsa under graviditet och barnafödande samt förlossningsrädsla. Alltsedan 
förlossningsvården blev en medicinsk angelägenhet när kvinnor förflyttade sitt barnafödande 
från hemmet till sjukhusen har omvårdnaden runt kvinnan haft fokus på komplikationer och 
risker, vilket fått konsekvensen att även forskningen blivit mer inriktad på 
förlossningsutfallet än på kvinnors upplevelser av graviditet och barnafödande (Lundgren, 
2002). De sista 30 åren har antalet kejsarsnitt i Sverige ökat från cirka sex procent till cirka 
nitton procent, i vissa fall över tjugo procent i storstäderna. Detta fenomen är heller inte unikt 
för Sverige, utan i resten av västvärlden (Fischer, Hauck & Fenwick, 2006). När författaren 
av denna studie började arbeta som barnmorska var arbetstempot högt då barnafödandet låg 
på en hög nivå. Som barnmorskestudent var målet under den sista förlossningsplaceringen att 
”klara av” av att handlägga två till tre kvinnor i aktivt förlossningsarbete samtidigt. Trots 
denna arbetssituation så kändes det vid den tiden inte att så många kvinnor/par kände sig 
otrygga eller rädda inför barnafödandet. De frågor kvinnor/par ställer i dagsläget inom 
mödrahälsovården har dock ändrat karaktär. Många fler idag ställer frågor som speglar en 
allmän otrygghet i samband med barnafödande. Enligt det svenska nationella 
policyprogrammet så ska barnmorskan arbeta utifrån en humanitär grund med ett respektfullt 
bemötande av kvinnan, barnet och familjen (SBF 1995). Kvinnan/paret ska stärkas/bekräftas 
i sin rätt till självbestämmande och delaktighet. Stort arbete läggs idag även på den 
förberedande delen inför barnafödande och föräldraskap. Trots en enorm utveckling av 
vårdvetenskapen de sista trettio åren och människors rätt till en god omvårdnad präglad av 
trygghet, respekt och ett gott bemötande så ökar otryggheten i samband med barnafödande. 
Utifrån ovanstående utgångspunkter är avsikten med denna studie att studera barnmorskors 
upplevelser av att kunna förmedla trygghet och en god omvårdnad till blivande föräldrar 
under graviditet och barnafödande. 
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BAKGRUND 

Trygghet i vårdrelationen 

Enligt Nationalencyklopedin så beskrivs trygghet som det att vara trygg utan någon vidare 
förklaring av begreppet. Eftersom känslan av trygghet i vårdrelationen finns inskrivet i 
Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf (SFS1982:763) så anger denna lag ett kriterium på 
vad som menas med god vård: den skall vara av särskilt god kvalitet och tillgodose 
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Inom vårdvetenskapen anses 
trygghet som en viktig del i vårdrelationen. Den kan ses både som en förutsättning för en 
fungerande vårdrelation och även som ett resultat av vad som förmedlas till patienten 
(Dahlberg, Segesten Nyström, Suserud & Fagerberg 2007). I en professionell vårdrelation 
använder vårdaren sin personliga kunskap och erfarenhet för att kunna erbjuda ett 
engagemang och närvaro i mötet med patienten. Det är svårt att finna någon direkt 
motsvarighet till trygghetsbegreppet i engelskan, därför är forskning kring trygghet lite 
förekommande (a a). Segesten (1994) menar att trygghet kan beskrivas utifrån två perspektiv: 
grundtrygghet och situationsrelaterad trygghet. Grundtryggheten grundas tidigt i livet och 
medför känslan av att vara trygg. Den situationsbundna tryggheten påverkas av yttre faktorer 
som vårt sociala nätverk, materiella resurser, kunskaper och vilken möjlighet till kontroll av 
situationen som människan har. Detta kan beskrivas som att ha trygghet. Om störningar i 
trygghetskänslan uppstår så infinner sig en känsla av hot vilket i sin tur innebär att 
människan upplever att hon tappar kontrollen över situationen vilket kan vara svårt att 
hantera (a a). Att föda barn kan innebära just en sådan känsla av kontrollförlust. Enligt Berg 
(2004) kan vissa aspekter av en graviditet upplevas som både svårbegripliga och 
oförutsägbara. Vid barnafödande handlar vårdrelationen om att stödja och stärka med syftet 
att främja kvinnors egna resurser och på så vis uppnå hälsa, trygghet och välbefinnande.  

Omvårdnad 

Enligt Dahlberg et al (2007) bygger en disciplin på ett antal ontologiska antaganden vilket 
innebär att ingen annan vetenskap ska kunna göra anspråk på samma bärande begrepp. 
Vårdvetenskapens bärande begrepp handlar om människan, hälsan, vårdande och 
livssammanhang. Utgångspunkten i vårdandet är också att se människan ur ett 
helhetsperspektiv där kropp, psyke, själ och ande är olika aspekter av denna helhet. 
Människans livsvärld påverkar hennes sätt att uppleva sin hälsa, lidande, välbefinnande och 
den vård som mottas. Härigenom blir varje omvårdnadssituation unik. En vårdande relation 
kännetecknas av ett professionellt engagemang och närvaro i mötet där vårdaren heller inte 
räknar med att få något tillbaka för egen del. I Swansons (1991) omvårdnadsteori betonas 
också att varje människa är unik vilket uttrycks i tankar, känslor och behov. Hennes 
omvårdnadsteori utgörs av fem vårdkategorier: 1. Kunnig vilket innebär att omvårdnad som 
är baserad på kunskap är personlig och tröstande och ökar välbefinnandet för vårdtagaren. 2. 
Närvarande: genom att ha en tillåtande attityd och vara känslomässigt närvarande så ges 
vårdtagaren möjlighet att visa både glädje och sorg. Genom att inta en äkta hållning och med 
små steg följa kvinnans känslomässiga verklighet så skapas förutsättningar att ta sig igenom 
en sorg och komma ut på andra sidan. 3. Göra för: att bistå vårdtagaren med det som hon 
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själv hade gjort om hon varit kapabel till det, vilket innebär en balans mellan att vara någons 
ombud och en förståelse för den andres begäran. 4. Göra det möjligt för någon: hjälpa 
kvinnan att fokusera på det som hänt och samtidigt underlätta processen genom en 
livshändelse som är ny. 5. Bibehålla tilltron: att vårdtagaren tillskrivs egen kapacitet att 
kunna gå igenom en händelse och uppskatta den som en livserfarenhet med mening. I dessa 
fem vårdkategorier ingår Watsons vårdgivande faktorer och Benners hjälpande roll som 
sjuksköterska. Denna omvårdnadsteori betraktas som en ”Middle Range Caring Theory” 
vilket innebär att den är praktiskt tillämpbar i omvårdnadssituationen. Teorin har använts i 
USA och Sverige som en vårdmodell för vård och uppföljande samtal efter förlossning, 
missfall, aborter eller andra förluster, men modellen kan även tillämpas i andra 
omvårdnadssituationer och av andra vårdgivare än barnmorskor (a a). 

Barnmorskors erfarenheter av att ge stöd 

I norra Sverige utfördes en undersökning med syftet att klargöra och belysa barnmorskors 
erfarenheter av att stödja blivande föräldrar under graviditet (Hildingsson & Häggström 
1999). Informanterna hade arbetat mellan ett och tjugotvå år i mödrahälsovård och hade även 
arbetat inom förlossningsvård innan. Barnmorskorna ombads att berätta om händelser där de 
kände att de haft en stödjande roll för blivande föräldrar under deras graviditet. Fyra teman 
framkom i analysen där första temat handlade om omvårdnadsåtgärder baserade på etiska 
reflektioner och en insikt i patientsituationen: En önskan om att göra det bästa för mamma, 
barn och föräldrar, ett ansvarstagande, en önskan att ge kvinnan möjlighet att fatta egna 
beslut, lyhördhet för kvinnans behov, att ”läsa mellan raderna”. Det framkom också att 
barnmorskan erbjöd fler besök vilket ibland innebar övertidsarbete. Det andra temat berörde 
de blivande fäderna vilka beskrevs som närvarande, frånvarande eller osynliga. Tredje temat 
handlade om engagemang och advocacy: Barnmorskan tog kvinnans och barnets parti och 
stöttade gentemot andra, om barnmorskan kände att föräldrarna saknade egna resurser att ta 
hand om barnet såg hon till att begära hjälp med hänsyn till ansvaret för barnet. Barnmorskan 
stöttade också de kvinnor som saknade egna resurser att hämta hjälp från andra instanser 
samtidigt som hon försökte stärka dem att utnyttja sina egna styrkor. I fjärde temat som 
bestod i en reflekterande utvärdering av det egna arbetet berättade barnmorskorna om vikten 
av en god relation för kvinnans växt och utveckling, att jobbet erbjöd variation och 
kontinuitet med möten och en djupare kontakt med föräldrarna, en tillfredsställelse samt att 
kunna förmedla en trygghet. Arbetet beskrevs också som stressande med en stor arbetsbörda 
med tidspress och begränsningar i kompetens. Känslan av att deras arbetsuppgifter 
undervärderades förekom också liksom olika synsätt mellan MVC och förlossningen. Deras 
egna privata omständigheter påverkade också arbetet. Viljan att göra gott kan ses som att 
vara ”den goda modern”. I diskussionen hänvisar författarna till Benner (1993) och Rooke 
som båda beskriver intuitiv kunskap och kliniska observationer som en viktig del i 
sjuksköterskeprofessionen. Vidare diskuteras begreppet ”den goda modern” ur två 
perspektiv, där kvinnor ibland ser sin barnmorska som en god förebild i att vara mamma på 
ett sätt kan hämma kvinnans egna resurser men å andra sidan att de kvinnor som saknar 
förebild av vad en bra mamma är kan få ett stöd i detta av sin barnmorska. Författarna har en 
önskan, att denna ”moderlighet” ges ytterligare utrymme i omvårdnadsforskning.  
 
I Lundgrens (2004) studie framkommer, att kvinnors upplevelser av graviditet och 
förlossning i mycket hög grad påverkas av det bemötande de får av barnmorskan. Genom att 
som barnmorska vara närvarande under förlossningen skapas en tillitsfull relation som 
grundas i vänlighet, öppenhet, säkerhet, intuition och tillgänglighet. Barnmorskans stöd 
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beskrivs också som ett sätt att vara kvinnans följeslagare där hon är uppmärksam även på 
kvinnans kroppsspråk, denna ickeverbala kommunikation som enligt författaren tilltar ju 
längre förlossningen framskrider. Att följa kvinnan i processen innebär också att ge kvinnan 
stöd på hennes egna villkor genom ett förhållningssätt som medger delaktighet. Denna 
delaktighet innebär dock ett ömsesidigt ansvar där inte bara barnmorskan utan även kvinnan 
utifrån sina egna resurser tar egna initiativ och uttrycker en egen vilja att ta sig igenom 
förlossningsarbetet. Om enbart barnmorskan är ansvarig för kvinnans förlossningsupplevelse 
blir ansvarsbördan för tung vilket kan innebära en risk för utbrändhet.  
 
Olafsdottir (2006) beskriver i sin avhandling relationen mellan barnmorskan och den födande 
kvinnan. Den inre känslan (inner knowing) barnmorskan har i olika kliniska situationer styr 
hennes sätt att använda både sina biomedicinska kunskaper liksom sina tidigare praktiskt 
förvärvade kunskaper. Denna känsla är också avgörande för hur hon handlar och bedömer de 
vårdhändelser hon måste besluta i. Vid vissa tillfällen, som vid hög arbetsbelastning när hon 
är tvingad att strikt arbeta efter mallar och protokoll har känslan svårare att infinna sig, men 
ju större praktisk erfarenhet barnmorskan har, desto större möjlighet har hon också att i vissa 
situationer frångå de formella riktlinjerna. Intuitionen får även en andlig dimension vilken 
beskrivs som en känsla av att ha en extra andlig person närvarande som kan vara till hjälp 
med att fatta de rätta besluten. Detta uttrycks också genom att barnmorskor berättar att de i 
vårdhändelser ibland befinner sig på rätt plats och vid rätt tidpunkt eller att vakna mitt i 
natten med en speciell känsla för en kvinna kanske just vid tidpunkten för barnets födelse. 
Författaren drar slutsatsen att lite forskning finns kring ovanstående och att det är av yttersta 
vikt att fortsätta att utveckla kunskaper kring intuition i praktiskt barnmorskearbete. 

Rädsla inför barnafödande 

De flesta kvinnor känner en sund oro inför sin förlossning vilket kan vara en naturlig hjälp 
och drivkraft för kvinnan att förbereda sig inför denna livshändelse (Berg & Lundgren 2004). 
När den naturliga oron övergår till rädsla blir kvinnan begränsad både i sin fysiska och 
mentala förberedelse. Barnafödande har idag blivit en medicinsk händelse som tilldrar sig på 
sjukhus under säkra former vilket fått konsekvensen att många kvinnor upplever sig 
inkompetenta att klara denna i grunden naturliga process (Fischer, Hauck & Fenwick 2006). 
Dessa författare intervjuade kvinnor i Australien om vad deras rädsla bestod i. Det framkom 
två typer av rädsla: en prospektiv som handlade om rädsla för det okända, för att tappa 
kontrollen, för ett långdraget förlopp, rädsla för smärtan och en oro för att barnet inte skulle 
vara friskt, även omföderskor fanns representerade i denna grupp. Den retrospektiva rädslan 
handlade mer om tidigare negativa förlossningsupplevelser och andra kvinnors berättelser. 
Stödet från partner, familj och vänner var en viktig faktor för att minska kvinnornas rädsla. 
En god omvårdnad av en och samma barnmorska under både graviditet och förlossning var 
det som mest bidrog till att minska kvinnornas rädsla inför förlossningen (a a). 
 
Eriksson, Jansson och Hamberg (2006) beskriver i sin studie på vilket sätt kvinnor hanterar 
sin rädsla. Vissa kvinnor undvek rädslan genom att inte vilja delta i föräldrautbildning och 
undvek att tänka på förlossningen genom att koncentrera sig på andra saker. Andra kvinnor 
försökte skaffa sig så mycket kunskap och information som möjligt, tränade på andning, 
avslappning och handlingsberedskap. Några kvinnor sökte specialisthjälp på ett tidigt 
stadium. Sättet att kommunicera och uttrycka rädslan varierade. Vissa kvinnor undvek att 
prata om sin rädsla för att inte oroa andra, en del med anledning av att de inte kände positiv 
respons från anhöriga eller sin barnmorska. Samtalsstödet kvinnorna fått av sin barnmorska 
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beskrevs som mycket värdefullt och minskade deras rädsla under förutsättning att de mött 
intresserade och förstående barnmorskor. Författarna drar slutsatsen att vårdpersonal behöver 
träning i vilket stöd dessa kvinnor kan ges med syftet att kvinnorna får en realistisk 
uppfattning inför en förlossning samt att mer forskning behövs med fokus på hur 
barnmorskan bemöter och handlägger dessa kvinnor. 
 
Antalet kejsarsnitt av humanitära skäl har ökat. I en svensk undersökning var syftet att 
jämföra personlighetsdrag hos de kvinnor som begärt planerat kejsarsnitt utan medicinsk 
orsak med de kvinnor som planerat för vanlig förlossning, samt att studera skillnader mellan 
dessa grupper avseende ålder, upplevd hälsa och familjeplanering (Wiklund, Edman, Larsson 
& Andolf 2006). Signifikanta skillnader mellan grupperna fanns i ålder, de kvinnor som gjort 
kejsarsnitt hade en medelålder på 33,9 år jämfört med 30,8 år hos kvinnor med vanlig 
förlossning. Färre antal kvinnor, 33 % önskade föda fler barn i gruppen med kejsarsnitt 
jämfört med 73 % hos de med vanlig förlossning, denna skillnad kvarstod även när kvinnor 
>35 år exkluderats. Högre antal kvinnor med invandrarbakgrund fanns i gruppen med 
kejsarsnitt. Upplevelsen av att ha en god hälsa var högre hos kvinnor med normal 
förlossning. Skillnader fanns också mellan grupperna avseende peronlighetsdrag där 
kvinnorna som gjort kejsarsnitt hade en högre andel med monotony avoidance och ett mindre 
gott socialt nätverk jämfört med kvinnorna som fött normalt. Däremot fanns inga skillnader 
mellan grupperna när det gällde ångestbenägenhet. Författarna menar att resultatet har 
betydelse för på vilket sätt kvinnor får råd och stöd när de begär kejsarsnitt av humanitära 
skäl. 

Skillnader i rädsla mellan män och kvinnor 

En undersökning i Umeå (Eriksson, Westman & Hamberg 2006) utfördes med syftet att 
analysera innehållet i rädsla beskrivet av kvinnor och män kopplat till barnafödande och att 
undersöka om skillnader fanns i ett genusperspektiv. Fyrahundratio kvinnor och 
trehundratjugonio män fick besvara frågor utifrån fasta svarsalternativ samt en sista öppen 
fråga där deltagarna ombads att kortfattat beskriva vad som oroade dem eller vad rädslan 
bestod i. De fick också rangordna sin rädsla utifrån en sexgradig skala från ingen rädsla alls 
till att vara mycket rädd. Frågorna besvarades ett och ett halvt år efter barnafödande. 80 % av 
kvinnorna och 72 % av männen rapporterade personliga erfarenheter av rädsla inför 
barnafödande. Sex huvudkategorier framkom: Förlossningsprocessen: denna kategori var 
störst hos kvinnorna, där rädsla för smärta och en långdragen förlossning var störst som 
underkategori, denna kategori kom på tredje plats hos männen. Barnets hälsa: Männen hade 
störst oro här.  63 % av kvinnorna och 79 % av männen var rädda för att det skulle vara något 
fel på barnet eller att barnet skulle dö. Kvinnans egen kapacitet: 37 % av kvinnorna kände 
oro för att inte kunna ”uppföra sig”, att tappa kontrollen, att inte kunna andas eller krysta på 
rätt sätt, att ha ett för litet bäcken medan endast åtta procent av männen tvivlade på deras 
kvinnors kapacitet. Kvinnans eget liv och hälsa: här var männen i majoritet, där 45 % var 
ängsliga att deras kvinnor skulle dö, medan 17 % av kvinnorna kände denna oro. Personalens 
kompetens och uppförande: 20 % av kvinnorna, fem procent av männen kände oro för att inte 
bli bemötta med empati och ett dåligt bemötande. Männens egen kapacitet och reaktioner: 
denna kategori var ovanlig hos kvinnorna, endast två procent medan 17 % av männen var 
ängsliga att inte kunna stötta sina kvinnor.  Den sista kategorin handlade om innebörd av 
rädsla i förhållande till intensiteten av rädsla: Hos kvinnor med intensiv rädsla var kategorin 
egen kapacitet signifikant högre jämfört med kvinnor med en lägre nivå på rädsla, medan det 
bland männen var större rädsla för barnets och kvinnans hälsa. Författarna påpekar i sin 
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diskussion att det faktum att blivande föräldrars oro att inte bli bemötta med respekt kräver 
en större uppmärksamhet på individuella behov inför barnafödande. Ansvaret för detta menar 
författarna vilar inte bara på vårdgivarna utan även på politiker och vårdutbildare.  

Kvinnors upplevelser av mötet med barnmorskan 

Halldorsdottir (1996) studerade på vilket sätt kvinnor upplevde möten med barnmorskor i 
samband med barnafödande som vårdande respektive icke-vårdande möten och vad som 
kännetecknade dessa begrepp. En omsorgsfull omvårdnad upplevdes när kvinnorna kände att 
barnmorskan var kompetent, hade ett äkta engagemang, bland annat genom att dela kvinnans 
glädje och att kvinnan fick ett gott stöd och ett respektfullt bemötande. När omvårdnaden 
blev till ett negativt minne upplevdes barnmorskan som känslokall och hård, ointresserad av 
att se kvinnans behov av stöd och oförmåga att kommunicera med kvinnan. Vare sig kvinnan 
fick en positiv upplevelse av mötet med sin barnmorska eller inte hade båda dessa möten en  
bestående inverkan på kvinnornas fortsatta liv och vårdrelationer. Författarna förespråkar i 
sin slutsats att mer resurser borde satsas på att främja den medmänskliga kompetensen i 
vårdutbildningar vilken utgör den viktigaste komponenten i professionellt vårdande.  
 
Berg, Lundgren, Hermansson & Wahlberg (1996) har i sin studie beskrivit kvinnors 
upplevelser av mötet med barnmorskan i samband med förlossningen. Intervjuerna 
resulterade i tre teman: att ses som en unik individ; här angav kvinnorna att de bemöttes med 
respekt och att barnmorskan såg på dem som unika individer, att de fick vara sig själva. Det 
andra temat handlade om att ha en tillitsfull relation; här kände sig kvinnor trygga och att de 
var delaktiga i de beslut som togs. De påpekade också att de uppskattade barnmorskans 
intuition och att de kände att barnmorskan förstod deras situation utan att de själva behövde 
säga något, ett exempel på detta var att kvinnorna uttryckte att barnmorskan såg och förstod 
när kvinnans smärta tilltog innan kvinnan själv verbalt hade gett uttryck för detta.  Genom att 
de kände sig trygga fick de också en egen kontroll över vad som hände under förlossningen 
vilket var en viktig faktor som minskade deras rädsla. Det tredje temat handlade om att 
kvinnorna önskade stöd och uppmuntran, men på sina egna villkor. Detta var nödvändigt för 
att kvinnorna själva skulle klara av att lyssna på sina egna innersta känslor. Enligt författarna 
var huvudtemat – essensen i studien Närvaro eftersom om närvaron saknades i något av 
ovanstående teman så upplevde kvinnorna barnmorskan som frånvarande.  
 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Benner (1993) riktar uppmärksamheten på den preliminära bedömning som sjuksköterskor 
gör i verkliga kliniska situationer. I strävan att utveckla omvårdnadsteorier beskrivs 
omvårdnad ur två perspektiv, dels hur den bör utformas och dels hur den är. Genom att utgå 
från är-perspektivet redogör hon för sjuksköterskors egna beskrivningar av kliniska 
vårdhändelser. Benner skiljer på praktisk och teoretisk kunskap: veta hur och veta att. Veta 
hur-kunskapen förvärvas genom praktisk erfarenhet och får enligt Benner inte komma i 
skymundan för veta att-kunskapen. Det är framförallt veta hur-kunskapen som hon försöker 
fånga genom den berättande metoden. Utifrån dessa berättelser beskrivs också processen för 
hur förvärvandet av expertkunskap kan relateras till sjuksköterskans kliniska arbete med 
utgångspunkt från Dreyfus och Dreyfus forskningsresultat. Dessa utvecklade en modell i fem 
stadier för förvärvande av praktiska färdigheter som Benner sedan översatt till 
omvårdnadsrelaterade färdigheter: 1. Novis: saknar erfarenhet av de situationer i vilka de 
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förväntas prestera och måste därför förlita sig på de regler som finns som vägledning för sina 
omvårdnadshandlingar. 2. Avancerad nybörjare: behöver stöd i kliniska sammanhang och 
hjälp med att prioritera eftersom de fortfarande arbetar enligt allmänna riktlinjer och först nu 
börjar bli medvetna om betydelsefulla mönster i sitt kliniska arbete. 3. Kompetent: en 
sjuksköterska som har arbetat cirka två till tre år saknar den skickliges snabbhet, men 
behärskar situationen och kan börja arbeta lite mer effektivt och organiserat. 4. Skicklig: 
uppfattar situationer som helhet snarare än delar och aspekter, sjuksköterskans perspektiv är 
inte i förväg uttänkt utan kommer av sig självt, hon överväger färre möjligheter och 
koncentrerar sig på den rätta aspekten av problemet. 5. Expert: med sin enorma 
erfarenhetsbakgrund kan sjuksköterskan nu intuitivt uppfatta varje situation och agera utan 
att slösa tid på att välja olika lösningar.  
 
Sjuksköterskor/barnmorskor måste dagligen fatta riskabla, situationsbestämda beslut, men 
det är först när teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet kombineras med en reflektiv 
förmåga och möjlighet att integrera innebörden med den egna personligheten som ett 
expertkunnande kan uppstå (Benner, P., Tanner, A., & Chesla, C. 1999). Författarna  
vidareutvecklar och fördjupar här den omvårdnadsrelaterade kompetensen avseende 
tillämpandet av ett kompetent och etiskt handlande och förhållningssätt i det praktiska 
omvårdnadsarbetet. Deras forskning bygger även här på berättelser av kliniska 
omvårdnadssituationer och observationer. Av resultatet framgår att genom att vara lyhörd för 
patienternas emotionella signaler förbättras sjuksköterskans/barnmorskans förmåga att 
identifiera förändringar i patienters medicinska och emotionella tillstånd. De 
omvårdnadsrelaterade färdigheterna är enligt författarna integrerade med fingertoppskänsla, 
ett engagerat förhållningssätt, organisationsförmåga och arbetstakt i olika kliniska 
situationer. Expertsjuksköterskan/barnmorskan kan härigenom bidra med den tysta kunskap 
som inga böcker eller manualer kan förmedla och härigenom ge ny personal ovärderlig 
handledning i specifika omvårdnadssituationer, vilket kan ge både studenter och ny personal 
en helt ny dimension av vad ett professionellt handläggande innebär. Ovanstående får 
konsekvenser för inte bara pedagogiska strategier utan även det organisatoriska och 
administrativa planerandet av praktiskt omvårdnadsarbete. 
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Problemformulering 
Efter litteraturgenomgång  står det klart att många studier redovisar kvinnors upplevelser 
avseende rädsla och bemötande. Samma teman återkommer som berör rädsla för smärta, 
bristande tilltro till egen förmåga, rädsla att tappa kontrollen över sig själv, rädsla för att 
barnet inte är friskt. Få studier beskriver vilket stöd kvinnan/paret fått under graviditeten, i 
samband med förlossningen eller efter barnafödande. Vid sökning av begreppet trygghet i 
samband med barnafödande finns endast den trygghet beskriven som handlar om medicinsk 
säkerhet under förlossning.  

Syfte 
 
Syftet var att beskriva barnmorskors upplevelser av att förmedla trygghet och en god 
omvårdnad i mötet med det blivande föräldraparet.  
 

Frågeställningar: 

 
- Hur definierar barnmorskor begreppen trygghet och omvårdnad? 
 
- Vilka upplevelser har barnmorskor av situationer där de upplevt att de kunnat 

förmedla en känsla av trygghet eller en god omvårdnad? 
 
- Vilka förutsättningar finns för att skapa trygghet eller en god omvårdnad i mötet? 

 
- På vilket sätt har barnmorskors utbildning bidragit med kunskaper för att kunna 

förmedla trygghet och en god omvårdnad? 
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METOD 

Enligt Dahlberg (1997) finns det innebörder i det positivistiska paradigmet som hamnar i 
direkt konflikt med vårdandets idé. Exempel på detta menar hon är helhetssynen på patienten 
där upplevelser, känslor och det unikt mänskliga är företeelser som inte låter sig förklaras 
med en positivistisk metod. Dahlberg menar vidare, att vetenskapligt arbete inte är det 
samma som livsvärlden, men att vetenskapen börjar där och att kunskap sedan skapas om 
livsvärlden. För att göra den levda erfarenheten rättvisa förutsätts inom fenomenologin att 
forskaren går till ”sakerna” med syftet att förstå den erfarna verkligheten som fenomen. 
”Saken” förstås som något med en bärande implicit eller explicit innebörd, därför är målet i 
all livsvärldsforskning att upptäcka, analysera, klargöra och beskriva denna innebörd med 
syftet att belysa den inre kärnan, essensen, hos den undersökta företeelsen. Det sistnämnda 
förutsätter en öppenhet i livsvärldsperspektivet där Dahlberg menar, att all kvalitativ 
forskning på ett eller annat sätt utgår från en kunskapssyn med vars hjälp världen kan 
beskrivas så som den erfars av oss människor. Denna öppenhet ger också en möjlighet att 
prioritera den unika människan eller det unika i en situation i motsats till en kvantitativ 
metod där alla olikheter görs till en gemensam nämnare som kan mätas och kvantifieras. En 
forskningsintervju med en livsvärldsfenomenologisk öppenhet kan skapa en reflektion, detta 
kan märkas om intervjupersonen reflekterar på ett för henne/honom nytt sätt.  
 
Fenomenologin är en medvetandefilosofi grundad av den tyske matematikern Edmund 
Husserl (Giorgi, 1985). Vid sekelskiftet kritiserade han dåtidens forskare för att de fjärmade 
sig från något som han kallade för livsvärlden. Han avsåg med sin fenomenologiska metod 
att undersöka livsvärlden så som den visar sig och upplevs av människor, som subjekt.  Även 
Aristoteles (Stensmo, 1994) menade att inget finns i tanken som inte först varit i sinnena. 
Han menade också, att den vetenskapliga kunskapens uppgift är, att beskriva och förklara 
objekten i vår erfarenhetsvärld. Han lade därmed grunden till den empiriska kunskapsteorin.  
Med livsvärld menas den värld människor lever och erfar, alltså människors 
vardagserfarenhet. Den fenomenologiska vetenskapliga metoden är i sin natur en beskrivande 
vetenskap, vilket innebär att fenomenet beskrivs så konkret som möjligt som det presenterar 
sig. Husserls fenomenologi är en forskningstradition som sedan har modifierats av flera 
senare företrädare, bland annat av Heidegger (hermeneutiken), Giorgi (den deskriptiva 
fenomenologiska metoden) och Merlau-Ponty (den levda kroppens livsvärld) (Englander & 
Robinson 2007, 2008). Likheter och skillnader finns inom de kvalitativa 
forskningsansatserna. Livsvärldsbegreppet är gemensamt, men den avgörande skillnaden är 
hur forskaren förhåller sig till livsvärlden. Den fenomenologiske forskaren ställer frågan: 
Vad är fenomenets essens?, den hermeneutiske forskaren  formulerar istället  frågan:  Vad 
betyder fenomenet för människan?, slutligen så frågar forskaren i fenomenografi: Hur 
uppfattas fenomenet av människan?. Giorgi (1997, 1985, Söderlund, 2002) har utvecklat en 
deskriptiv fenomenologisk metod anpassad till vetenskapliga krav, det är denna metod som 
valts i föreliggande studie. Giorgi (1997) menar, att det är viktigt att i förhand tydliggöra 
vilket fenomen jag som forskare vill studera för att sedan kunna samla in data som tillåter en 
fenomenologisk analys. När fenomenet sedan är formulerat kan jag gå till livsvärlden för att 
hitta exempel på hur fenomenet är genomlevt av andra personer. I föreliggande studie har jag 
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gått till barnmorskornas livsvärld. För att få svar på min forskningsfråga genomfördes elva 
kvalitativa intervjuer.  

Urval och genomförande av datainsamlig 
Enligt Giorgi (1985, 1997) är strävan att samla in data som ger en så varierad och djupgående 
beskrivning av fenomenet som möjligt. Målgruppen för denna intervjustudie var 
barnmorskor som arbetar med blivande föräldrar inom mödrahälsovård (MHV) och/eller 
förlossningsvård.  En intresseförfrågan om medverkan i studien skickades ut per brev till 
Skaraborgs läns mödravårdscentraler (MVC) samt en muntlig presentation på en 
arbetsplatsträff på en förlossningsklinik i Västsverige. Några MVC exkluderades p.g.a. 
författarens personliga kontakt med tidigare och nuvarande kollegor. Intresseförfrågan 
innehöll en kort beskrivning av syftet med studien, tillvägagångssätt av intervjuerna samt 
konfidentialiteten (Bilaga 2).  
 
Åtta barnmorskor från MVC och sju barnmorskor från förlossningen anmälde sitt intresse. 
Av dessa valdes de tio första inkommande svaren ut varav fem arbetade inom MVC och fem 
inom förlossningen. Med syftet att testa intervjuguiden och träna intervjutekniken 
genomfördes en provintervju som efter diskussion med handledaren även användes i 
analysarbetet. De följande tio intervjuerna varade mellan trettio och sextio minuter och 
genomfördes på informanternas respektive arbetsplatser under september till och med 
oktober 2008.  Intervjuerna byggdes upp utifrån studiens frågeställningar, en intervjuguide 
användes som stöd för författaren (Bilaga 3). Intervjuerna transkriberades ordagrant av 
författaren själv. Informanternas ålder varierade mellan 37 och 63 år. Deras 
arbetslivserfarenhet som barnmorskor varierade mellan tio och 37 år.  

Analys 
Enligt Giorgis (1997) analysmetod så betonas den fenomenologiska reduktionen genom hela 
analysarbetet samt det vetenskapliga perspektiv som hör till det studerade fenomenet, i denna 
empiriska studie handlar det om vårdvetenskap. Reduktionen innebär att det studerade 
fenomenet ska beskrivas så öppet, konkret och levande som möjligt samtidigt som forskarens 
tidigare förförståelse sätts inom parentes. Dahlberg (2001) påtalar vikten av att tygla sin 
förförståelse i ett livsvärldsteoretiskt analysarbete samtidigt med ambitionen att se något nytt. 
Genom att analysera datamaterialet och beskriva det unika framträder variationer, likheter 
och skillnader. Härigenom kan centrala innebörder framträda. Den mening eller innebörd 
som inte varierar kallas essensen. Ovanstående analysmetod sker enligt fyra steg:  
1) Intervjumaterialet lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla av helhet och 
förståelse för i vilken kontext fenomenet är upplevt, i detta fall barnmorskornas upplevelser 
av att förmedla trygghet och en god omvårdnad. 2) I nästa steg delades intervjumaterialet upp 
i delar där meningsbärande enheter identifierades så som de uttrycktes av informanterna för 
att göra materialet mer hanterbart. 3) I detta steg skapades teman utifrån den 
mening/innebörd som presenterat sig i de meningsbärande enheterna. Tre centrala teman 
framträdde här: Organisatoriska/professionella förutsättningar, Kommunikativ förmåga och 
den reflektiva/emotionella kompetensen. 4) I detta sista steg ska fenomenets kärna/essens 
formuleras. Detta gjordes genom att relatera innebörderna med varandra. De innebörder som 
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inte varierar utan återfinns i alla teman utgör essensen, i detta fall barnmorskornas inre känsla 
av lyhördhet/intuition. 

Etiska aspekter 

Omvårdnadsforskning vägleds av grundläggande etiska principer som gäller för 
professionen, som i vårdprofessionen handlar om autonomiprincipen vilken omfattar 
värdighet, integritet och sårbarhet, godhets-och icke-skada-principerna samt rättviseprincipen 
(Stryhn 2007). Dessa principer har också uttryckts i Helsingforsdeklarationen (1964, 
uppdaterad 2004) som bildade grunden för medicinsk forskningsetik. Målet för 
Helsingforsdeklarationen är att skydda försökspersoner och patienter i medicinsk forskning. 
Denna deklaration har senare år även kompletterats med etiska kommittéer vilkas uppgifter 
varit att bedöma olika forskningsprojekts ur etiska aspekter. I Sverige ansvarar 
vetenskapsrådet för forskningetiken. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att se till etiska 
aspekter ur flera perspektiv. Det informerade samtycket och konfidentialiteten måste beaktas 
såväl som nyttan och konsekvenserna av intervjustudien. Detta innebär, att forskaren i sin 
planering noggrant ifrågasätter hur ovanstående krav kan uppfyllas.   
 
I föreliggande studie inhämtades informerat samtycke i god tid före planerade intervjuer där 
informanterna informerades både muntligen och skriftligen att deltagandet i studien var 
frivilligt, att inga namn på deltagarna i studien är tillgängliga annat än för forskarensjälv. 
Intervjumaterialet har förvarats på ett säkert sätt och informanterna fick informationen att de 
när som helst kunde avbryta sin medverkan och i så fall få sitt material förstört. Tillstånd 
inhämtades från berörda verksamhetschefer (Bilaga 1). Eftersom inga patienter intervjuades 
krävdes inget etiskt tillstånd för denna studie. 
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RESULTAT   

Organisatoriska – professionella förutsättningar 

Informanterna uttrycker här att kunskap och utbildning är en nödvändig förutsättning att 
utföra sitt jobb. De äldre barnmorskorna berättar att de blev väldigt drillade i det konkreta –
metodiska och att detta skulle skapa möjligheter att förmedla trygghet och en god 
omvårdnad. Flera uttrycker också att utbildningen tillgodosåg de praktiska momenten men att 
de ofta blev lämnade ensamma med patienterna och att dialog saknades med handledarna, det 
förutsattes att de skulle klara det mesta själva. Som nyfärdiga var de mest fokuserade på att 
göra medicinska bedömningar på ett korrekt sätt och att se när något avvek från det normala. 
Erfarenhet av många olika situationer samt arbetslivserfarenhet före barnmorskeutbildningen 
var en gemensam nämnare som skapar en inre trygghet hos barnmorskan som i sin tur 
påverkar möjligheten att förmedla ett lugn till de blivande föräldrarna.  Denna erfarenhet 
uttrycktes som något som utvecklas över tid och där vissa kunskapsdelar varit bristfälliga i 
utbildningen: 
  
Psykologi och gruppdynamik…det var ju katastrofdålig utbildning i detta…..att leda en 
föräldragrupp skulle man bara göra…det var dåligt man fick med sig…. (Intervju nr 3). 
 
Ett stort ansvar ligger i att forma nästa generations barnmorskor genom att dela med sig av 
kunskaper och erfarenheter, det är energikrävande men exklusivt enligt en informant att 
handleda nya barnmorskestudenter och detta är ett mycket viktigt led i att jobba med 
trygghet. 
 
 Det kollegiala stödet har enligt informanterna här en stor betydelse vilket bidrar till en 
utveckling av både de formella och de informella kunskaperna. Att förmedla trygghet och en 
god omvårdnad innebär dels att kunna tillämpa teoretiska och praktiska 
omvårdnadskunskaper tillsammans med psykologiska kunskaper för att kunna se de olika 
omvårdnadsbehoven ur ett holistiskt perspektiv. Att visa respekt för det som kvinnan behöver 
och att få kvinnan att förstå att det hon berättar är avgörande för att barnmorskan ska kunna 
utföra ett bra jobb betraktas som en viktig förutsättning vilket kräver både specifik 
kompetens och lyhördhet.  Kvinnors behov av fysisk och psykisk närvaro och omvårdnad i 
samband med förlossningssituationen ser väldigt olika ut enligt informanterna. Vissa önskar 
mer kroppskontakt i form av att bli omhållna och masserade och att barnmorskan ska finnas 
närvarande i stort sett hela tiden medan andra helst vill vara ifred och själva vill ta kontakt 
vid behov. Att som barnmorska kunna ge en korrekt information om nuläget och vad som 
kommer att hända och samtidigt lyssna in vad paret faktiskt vill veta är en annan aspekt. 
Utbildningen utgör också en förutsättning att kunna sätta gränser för sin egen kompetens och 
att kunna se vilka andra resurser som kvinnan/paret behöver. Tillgängligheten till andra 
resurser påverkar möjligheten att förmedla trygghet och en god omvårdnad liksom hur 
samverkan med dessa resurser fungerar. 
 
Organisation och ledarskap handlar om tillit till att organisationen fungerar och att tillräckligt 
med resurser gives för att kunna utföra sitt jobb med kvalité. Här anges tid, handledning och 
kollegialt stöd som viktiga hörnstenar liksom att samverkan med andra yrkeskategorier 
fungerar. Tidsperspektivet beskrivs som en viktig faktor som beskriver både vad som faktiskt 
görs runt kvinnan/paret och vad som kanske inte görs p g a hög arbetsbelastning och 
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underbemanning och den känsla av otillräcklighet som då infinner sig. En informant 
uttryckte det som att föräldraparens behov avspeglade sig i tidboken och att denna resurs 
måste finnas i tillräcklig omfattning. Att ställa frågor som inte finns tid att besvara och ta 
hand om upplevs inte meningsfullt: 
 
…så kommer dom här topparna när vi inte klarar av att ge patienterna vad dom 
behöver…och det är frustrerande…då kan jag inte lägga skulden på mej  utan den får jag 
lägga utanför mig själv  (Intervju nr 9). 
 
Hur arbetet organiseras, planeras och vilken fortbildning som erbjuds har stort inflytande på 
hur omvårdnadsarbetet upplevs. Möjlighet till handledning, tid till reflektion och utrymme 
för att diskutera omvårdnadens kvalité och innehåll upplevdes som en naturlig del av 
verksamheten på vissa ställen men var fortfarande ett önsketänkande hos andra. Att starta 
upp nya delar av verksamheten utan relevant fortbildning upplevdes av en del av informanter 
som att deras eget engagemang och intresse avgjorde om vissa verksamhetsdelar kunde 
fortgå. Flera informanter uttryckte att de önskade mer utbildning i samtalsmetodik som ett 
stöd inte bara i de svåra samtalen utan också i arbetet som helhet och för att möjliggöra ett 
professionellt arbetssätt: 
  
Som nyfärdig får man prova sig fram…inget är ju färdigt utan får mogna fram….så det här 
med samtalsmetodik…att man på ett bra vis kan leda ett svårt samtal…det har man ju inte så 
mycket av i sin utbildning…utan det är ju nåt man får lära sig själv….(intervju nr 4).  
 
Stödet av kollegor och handledningen handlade om att få testa sin magkänsla på någon annan 
och att få hjälp med gränssättning för vad som är barnmorskans ansvar samt att erhålla en 
förståelse för och medvetenhet om vad som händer med mig som person i de svåra mötena. 
Att ta tillvara tillgänglig personal på ett effektivt sätt, både undersköterskor och 
barnmorskekollegor var en annan viktig del för att kunna organisera omvårdnadsarbetet så att 
det kom kvinnan/paret tillgodo på bästa sätt. Enligt informanterna har kvalitén på 
omvårdnaden utvecklats till det bättre när andra arbetsrutiner införts än det ursprungliga 
turordningssystemet. Härigenom kan hänsyn tas till varje barnmorskas förutsättningar utifrån 
erfarenhet och kapacitet och på det viset skapa andra möjligheter för barnmorskorna att 
förmedla trygghet och en god omvårdnad. Att leda och organisera arbetet på ovanstående vis 
är enligt en av informanterna den viktigaste arbetsuppgiften för den som arbetar som 
koordinerande barnmorska på ett arbetspass. Vilken tillit informanterna har till den läkare 
som för tillfället är i tjänst upplevdes också som en viktig faktor i arbetet med att förmedla 
trygghet. I de vårdhändelser som berättades om framkom situationer där barnmorskornas 
yrkesansvar ibland kom på kollisionskurs med läkarnas ansvar vilket ibland föranledde 
interventioner som låg utanför barnmorskornas ansvarsområde, som till exempel att på eget 
initiativ kalla in bakjouren för att ombesörja kvinnans välbefinnande och medicinska 
säkerhet: 
 
…vad man har för doktorer runt omkring sig har ju också betydelse…och vad dom förmedlar 
för trygghet till mig…och om dom lyssnar på vad jag har att säga ..och vad jag 
uppmärksammar på patienten….det påverkar ju mig i min trygghet gentemot patienten…för 
ibland känner jag att jag får stå med lite väl mycket ansvar….(Intervju nr 6) 
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Den kommunikativa förmågan 

 
Det första mötet med kvinnan/paret upplevs som avgörande för hur den fortsatta kontakten 
blir. Därför läggs extra tid och kraft på att just detta första möte blir positivt. Att visa ett äkta 
engagemang och att möta kvinnan där hon för tillfället befinner sig beskrivs som nödvändiga 
förutsättningar för att skapa en tillitsfull och trygg relation: 
 
…jag måste ha med mig henne….det är den personliga kontakten…det är öga mot öga…finns 
det inget däremellan kan jag inte jobba…det är en grundförutsättning för kommunikationen.  
(Intervju nr 9).  
 
 Det handlar också om att kunna tolka både det verbala och det icke-verbala språket. Detta 
kräver lyhördhet och att lyssna in både vad kvinnan säger och vad som ligger bakom orden. 
Härigenom känner sig kvinnan sedd, bekräftad och tagen på allvar. Kroppsspråket har stor 
betydelse i den icke-verbala kommunikationen och beskrivs av informanterna som 
ömsesidig, att kvinnorna även läser av barnmorskorna själva och innebörden i deras 
kroppsspråk. Att vara ärlig och trovärdig i sitt sätt att förmedla kunskap och information 
skapar trygghet liksom att uppmuntra och stärka kvinnans egna styrkor och resurser: 
 
…..men jag kan inte bära henne…omvårdnad det är att jag måste ge svar på hennes frågor 
så att hon själv  kan komma vidare….(Intervju nr 3) 
 
 Kroppskontakten som förmedlas via den fysiska undersökningen under graviditeten uppges 
som en viktig del i att underlätta för kvinnan att ta till sig graviditeten. Genom att berätta vad 
det är barnmorskan känner vid palpation av den gravida magen så kan barnet i magen på det 
viset tydliggöras och synliggöras. Ett annat syfte med detta är att normalisera graviditeten 
bland annat genom att tydliggöra och ta fasta på det friska och på det viset skapa trygghet: 
 
…jag är inte rädd att klämma på magen för att synliggöra barnet…det tycker jag är 
jätteviktigt…försöker få dom nyfikna och stärka det då…och på det viset få in att det är en 
individ och inte bara en mage….(Intervju nr 2). 
 
Att inta ett förhållningssätt i samtalet som gör att kvinnan själv kan hitta sina egna lösningar 
och beslut upplevs som en viktig del i mötet med kvinnan liksom ambitionen att paret själva 
ska få känslan av att de själva kan påverka sin situation. Även i de situationer när 
barnmorskan har ett medicinskt ansvar att agera har informanterna ambitionen att genom sitt 
sätt att kommunicera få kvinnan/paret att känna sig delaktiga. Männens roll beskrivs som 
mycket viktig när det gäller tryggheten, en trygg pappa förmedlar trygghet till kvinnan, här 
krävs en annan typ av lyhördhet för att även ta in mannen i det som händer och sker.  Att inte 
nå fram till kvinnan/paret via samtalet upplevs som frustrerande samtidigt som informanterna 
inser att just dessa kvinnor/par kanske behöver samtalskontakten allra mest. När 
kommunikationen paret emellan inte verkar fungera är också en situation som upplevs som 
mycket svår att hantera: 
 
…när man har en patient som inte är öppen för någon som helst kommunikation….det kan ju 
vara en jätterädd patient som sluter sig inom sig själv…det tycker jag är svårt…och kanske 
att paret inte kommunicerar heller med varandra …då är det inte lätt…(Intervju nr 4) 
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Väl förberedda föräldrar medför enligt informanterna en ömsesidig kommunikation vilket 
underlättar omvårdnadsarbetet och skapar en känsla hos barnmorskan att inte vara ensam i 
ansvaret att ge kvinnan/paret en positiv upplevelse av både graviditet och barnafödande. Den 
bristande tilltron kvinnan har till sin egen förmåga att klara av barnafödandet har enligt 
informanterna ökat de sista åren med konsekvensen att fler känner sig rädda och otrygga och 
försvårar därmed arbetet för barnmorskan att förmedla trygghet. 

Den reflektiva – emotionella kompetensen 

Här beskrivs den erfarenhetsbaserade tysta kunskap som förvärvats efter att ha arbetat en 
längre tid. Det handlar om att kunna se det unika för varje föräldrapar, att se deras behov, 
tillgodose dessa och utifrån det skapa en helhetssyn. En lyhördhet för kvinnans behov och att 
genom sin känsla kunna se in i framtiden och planera för den skapar både trygghet och en 
god omvårdnad.  Detta upplevs som ett känslomässigt samspel där barnmorskorna använder 
sig själva som redskap och ser det som sitt ansvar att etablera en god kontakt. En informant 
beskriver att när hon känner att personkemin stämmer så blir hon på det viset inbjuden till 
paret och får därigenom också ett känslomässigt förtroende att förvalta, för henne innebär det 
också att hon först måste skaffa sig en uppfattning om vart paret befinner sig i sina känslor 
innan hon kommer med sitt paket med omvårdnadsåtgärder: 
 
…jag kommer inte in med sjukvården i fickorna på en gång….utan jag måste landa in i deras 
aktuella situation och ta reda på…vart är ni nånstans i eran känsla…och det tror jag också 
skapar trygghet…för är det inget akut så finns det egentligen inget som är bråttom….det 
brukar göra att dom slappnar av ganska snabbt (Intervju nr 9) 
 
När kvinnan är i aktivt förlossningsarbete beskrivs hennes känslomässiga lyhördhet i form av 
att hon registrerar allt som händer i rummet utan att ha en verbal kontakt vare sig med 
barnafadern eller barnmorskan, vilket kräver en anpassning av emotionell karaktär inför varje 
omvårdnadssituation. Det handlar också om att våga se kvinnan/paret som dom är med både 
egna resurser men även se det dom saknar och behöver extra stöd med.  Det känslomässiga 
engagemanget beskrivs som en nödvändig förutsättning att utföra ett gott jobb och att energin 
ska läggas på de kvinnor/par som behöver extra stöd för att kunna växa i sin roll som 
blivande föräldrar. Att ha en speciell kärlek till människor och att älska sitt jobb är personliga 
egenskaper som utgör drivkraften till ett känslomässigt engagemang och ambitionen att ge 
paret en positiv upplevelse i samband med barnafödande. I de vårdhändelser informanterna 
berättar om så dominerar känslan av att kvinnan/paret behöver något extra utöver det vanliga 
för att bli trygga och för att tillgodose deras behov av omvårdnad. Förmågan att locka fram 
föräldraparens egna resurser utifrån sin egen känsla att det här kommer att gå bra är också ett 
uttryck för emotionell kompetens: 
 
Jo…jag hade ett par som ….alltså jag tycker det är jätteroligt det här med 
förstföderskor…när jag tog över kändes det väldigt segt och det hängde liksom snitt i 
luften…..och då kände jag bara att…neej…nu ska vi jobba på….och pappan var en sån där 
helt suverän man som så fint tog fram det  här övernaturliga…positiv…coachade…och så 
lite grann kryddade han med det här lite jävlar anamma…så jag behövde liksom bara dra 
lite i kroken…och när jag sa att nu ser jag att ni kanske kunde prova det här så hängde han 
på och dom bara liksom jobbade på…och så fick dom föda på knä och hon fick ta emot 
barnet självt…..och så blev dom bara så ett dom tre…mamman och pappan och barnet….så 
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tänkte jag  på navelsträngsproverna…att nej usch jag bryr mej inte…man kände liksom långt 
förlopp ….förstföderska…och jag kände liksom en sån seger…med så små enkla medel…som 
gjorde så mycket…och som blev så bra…och jaaaa…det är lyckan….vilken känsla…jag bara 
ryser….och dom hade ju så mycket resurser i sig själva….och det här gillar ju jag….och då 
förmedlar jag ju det….och jag gjorde ju inte så mycket….men det som fick dom att….ibland 
kan jag tänka att man kanske skulle ha en analys av vad just det här paret behöver för 
barnmorska….att man har den mognaden och insikten…(Intervju nr 7)  
 
 De vanliga, sedvanliga kontrollerna och åtgärderna som utförs på alla kvinnor upplevdes 
som underordnade de känslomässiga psykosociala delarna där informanterna istället 
individualiserade sina omvårdnadsåtgärder utifrån sin egen känsla av vad kvinnorna/paren 
behövde. Detta handlade om både rent mediciniska ställningstaganden som andra praktiska 
omvårdnadsåtgärder. Det kunde vara enkla, praktiska saker som att uppmuntra någon att vara 
med i en föräldragrupp när barnmorskan kände att det här är precis vad det här föräldraparet 
skulle behöva, att etablera en psykologkontakt eller att ordna med tätare besök. Ur ett 
tidsperspektiv upplevs det reflektiva-emotionella handläggandet av graviditet och förlossning 
som den komponent som tar den största tiden i anspråk, en informant beskriver det som ”de 
hårda respektive mjuka variablerna” där mätande, lyssnande, provtagning med mera går 
ganska fort medan de emotionella uppgifterna är mer komplicerade och tidskrävande. En 
annan informant beskriver också hur kvinnans känslomässiga välbefinnande ofta kommer 
fram i slutet av ett samtal och därigenom ofta förlänger besöket: 
 
…jag brukar  börja med kontrollen ganska omgående…för många kommer med sin oro och 
sina frågor i slutet….dom vill  kanske inte ta upp det direkt…utan jag måste lära mig att läsa 
av kvinnan…(.Intervju nr 1). 
 
Att känna sig trygg som barnmorska är enligt informanterna en känsla som smittar av sig till 
kvinnorna/paren vilket skapar goda förutsättningar för att förmedla både trygghet och en god 
omvårdnad. En barnmorska berättar, att en av hennes lärare i barnmorskeutbildningen lär ha 
sagt att ”kontraindikation nummer ett på förlossningen är en hispig barnmorska inne på 
förlossningssalen”. Detta uttalande kom som en påminnelse till henne i situationer när hon 
känt en inre stress som hon menade ibland var mycket svårt men absolut nödvändigt att 
hantera för att inför kvinnan/paret visa ett yttre lugn.  
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Essensen 

Att lita på sin inre känsla och sin intuition är en upplevelse som genomsyrar hela 
intervjumaterialet i alla dess delar. Med intuitionen som redskap och drivkraft skapas ett mod 
att våga lita på sig själv och sin kompetens, att analysera situationen och att sedan handla och 
fatta beslut utifrån den. Fascinationen över att med hjälp av intuitionen känna in vad varje 
föräldrapar behövde upplevdes med stor tillfredsställelse. Den inre känsla som informanterna 
upplevde i olika situationer stämde i de flesta fall med hur de olika omvårdnadssituationerna 
sedan avlöpte. Intuitionen var också kopplad till hur lång erfarenhet barnmorskorna hade.   
Att få gehör för sin inre känsla och utfallet av den skänkte också informanterna 
tillfredsställelse samtidigt med en frustration att det långt ifrån alltid gavs tillfälle att få dela 
denna inre känsla med kollegor. Den inre känslan fick informanterna att förena sina 
teoretiska kunskaper med sitt praktikerkunnande som förvärvats genom många års 
erfarenhet. Det fick även konsekvenser i handläggandet av olika vårdsituationer där flera 
informanter uppgav att det dom kände inombords oftast visade sig vara rätt och att deras inre 
känsla var tidsbesparande med färre samtal och konsultation med specialistenheter som 
exempelvis antenatalmottagningen.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vid planeringen av studiens design uppkom frågan vilken metod som bäst kunde besvara 
studiens syfte och frågeställningar.  Eftersom författaren är väl förtrogen med och arbetar 
inom delar av de verksamheter som var studiens fokus kändes det angeläget att välja en 
metod som gav utrymme för så lite egna personliga tolkningar som möjligt. En önskan var 
också att få ett djup och variation i de frågor som ställdes. Enligt Dahlberg (1997) kan en 
livsvärldsfenomenologisk öppenhet skapa reflektion. En kvalitativ intervju medger en 
möjlighet till dialog och samspel mellan två människor och att uppföljande och fördjupande 
följdfrågor kan ställas. Detta skapar helt andra möjligheter till både kunskap och en djupare 
förståelse av fenomenet som inte går att erhålla på samma sätt i kvantitativa studier. Att sätta 
sin förförståelse inom parentes var en nödvändighet då intresset var att kunna beskriva 
informanternas upplevelser av att förmedla trygghet och en god omvårdnad så konkret och 
tydligt som möjligt. Utifrån ovanstående utgångspunkter föll valet naturligt på Giorgis 
beskrivande fenomenologiska metod. För att få en ökad kunskap och djupare förståelse av 
denna metod studerades ett flertal artiklar som belyste både innebörd liksom 
tillvägagångssätt av analysen. Swanson och Wojnar (2007) avser med sin artikel att 
underlätta valet av metodinriktning för forskaren genom att beskriva de huvudsakliga 
skillnaderna mellan den beskrivande och tolkande fenomenologin. Tonvikten i den 
beskrivande inriktningen ligger just i att beskriva fenomenet så förutsättningslöst och rent 
som möjligt, i det här fallet barnmorskornas upplevelser.  
 
Informanterna valde själva den intervjuplats där de kände sig ostörda. Kvale (1997) menar att 
om riktningen för frågans mening anges så kan informanten känna sig styrd att följa frågans 
riktning med sitt svar. Det är en utmaning att genom intervjun försöka få informanterna att 
formulera sina erfarenheter/upplevelser i ord (Granskär & Höglund 2007). Intervjufrågorna 
ska underlätta för informanterna att uttrycka sina upplevelser från sina vardagssituationer och 
därför ska ledande frågor undvikas och istället en strävan att använda en intervjuteknik som 
stimulerar till meningsfulla spontana berättelser. Intervjuguiden testades därför i den första 
intervjun och lärdes sedan in utantill av författaren. Vid intervjuerna upptäcktes att det inte 
gick att använda den första intervjufrågan i intervjuguiden på det sättet den var formulerad: 
”Kan Du berätta vad trygghet och god omvårdnad betyder för Dej?” Denna mening 
innehåller två frågor  samtidigt, så därför fick frågan delas upp genom att först ställa frågan 
om vad  trygghet och att förmedla känslan av trygghet hade för innebörd och sedan vad en 
god omvårdnad hade för betydelse för informanterna. Informanterna kände i förväg via 
intresseförfrågan till studiens syfte men inte vilka frågor som skulle ställas. I vissa intervjuer 
kändes det som en utmaning att tygla sin förförståelse när igenkännande situationer 
berättades. Funderingar har uppkommit hur insamlade data hade blivit om en intervjuare med 
någon annan yrkesprofession hade ställt frågorna. Å andra sidan blev kanske berättelserna  
mer nyanserade med tanke på att informanterna visste att författaren förstod andemeningen 
med deras utsagor. En annan fråga är om de informanter som anmält sitt intresse är särskilt 
intresserade av just tryggheten och den goda omvårdnaden i sin yrkesroll och därmed givit 
insamlade data en mer positiv bild än om informanterna valts ut helt slumpmässigt. För att få 
en bredd på intervjumaterialet var det önskvärt att intervjua barnmorskor både från 
förlossningsklinik och mödrahälsovård. Några direkta skillnader mellan dessa informanter 
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har dock inte kunnat urskiljas och syftet var heller inte att jämföra dessa barnmorskor med 
varandra. Ålder och arbetslivserfarenhet har troligen påverkat resultatet, men tyvärr fanns 
ingen med en arbetslivserfarenhet kortare än tio år. Informanternas egna reflektioner var att 
frågeställningarna inte var så enkla att hantera, men att det var värdefullt att få ventilera 
ämnet vilket kan ses som en lyckad kvalitativ intervju. Intervjuerna blev väldigt olika på så 
sätt att i vissa intervjuer behövde knappt några följdfrågor ställas medan i andra kom de 
flesta följdfrågor att användas. En intervju varade i 30 minuter, en i drygt 60 minuter och 
resterande i 40 – 50 minuter. Intervjumaterialet omfattade totalt 95 sidor text. Bearbetning 
och analys av texten utfördes på det viset att författaren ställde frågor till textmaterialet 
utifrån syftet och frågeställningarna och i enlighet med Giorgis fyra analyssteg. När 
analysarbetet genomfördes var författarens handledare delaktig i hela processen, dels genom 
att hon läste igenom hela intervjumaterialet och att hon även kontinuerligt tog del av 
författarens systematik i analysen. Genom att klart och tydligt beskriva hur urvalet gjorts och  
insamling av data har genomförts, det systematiska tillvägagångssättet i analysprocessen 
samt på vilket sätt förförståelsen har hanterats anser författaren att föreliggande studie kan 
anses som trovärdig. 

Resultatdiskussion 

Essensen 

Att använda sin inre känsla beskrevs av alla informanter och löpte som en röd tråd genom 
alla teman. Flera informanter pekade på att intuitionen också handlar om erfarenhet, ju fler 
omvårdnadssituationer de hade varit med om ökade möjligheten att lita på sin känsla. 
Användandet av denna inre kunskap påverkade deras sätt att förmedla trygghet och en god 
omvårdnad till kvinnorna/paren och även de beslut som togs både i akuta och icke-akuta 
situationer. Detta fenomen genererade en ny litteratursökning inom detta område. Den 
forskning som finns domineras av amerikanska studier och beskriver i större utsträckning på 
vilket sätt sjuksköterskor använder sin inre känsla i omvårdnadsarbetet men hur barnmorskor 
använder detta fenomen är beskrivet i mindre omfattning. Olafsdottir (2006) beskriver dock 
på vilket sätt barnmorskor använder sin inre känsla på ett djupare plan, dock bygger 
avhandlingen på berättelser från förlösande barnmorskor. Det finns inga svenska studier i 
detta område. I de studier där intuitionen beskrivs så är akutvård och intensivvård 
överrepresenterad där sjuksköterskor använder sin intuition både vid bedömning, 
genomförande och beslut i omvårdnadsprocessen. Av detta resultat framgår det tydligt att 
barnmorskor i hög utsträckning använder sin inre känsla både inom mödrahälsovården och 
förlossningsvården. Informanterna beskriver i denna studie intuitionen på två sätt: dels som 
en inre känsla som kommer med erfarenhet, dels som en känsla de kallar för ”ett sjätte 
sinne”.  Däremot tycks fenomenet vara ömsesidigt vad gäller vårdrelationen då kvinnor i 
flera studier berättat att de uppskattat att barnmorskan förstått och uppmärksammat deras 
omvårdnadsbehov utan att de behövde säga något (Berg, Lundgren, Hermansson & 
Wahlberg 1996). Enligt Pedagogisk uppslagsbok (1996) definieras ordet intuition som: 
Omedelbar uppfattning om ett saktillstånd utan logiskt grundande i fakta, denna definition 
synes vara universell, men det skulle vara intressant att veta om det finns kulturella skillnader 
i användandet eller i vilken utsträckning andra yrkesgrupper använder sin inre känsla.  Att 
känna på sig saker för att i samma ögonblick göra en korrekt bedömning är kanske en möjlig 
förklaring till att sjuksköterskor/barnmorskor ibland fattar snabba beslut som de inte riktigt 
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kan förklara efteråt men som vid en senare utvärdering oftast varit helt korrekt. Detta 
stämmer väl överens med Benners teori (1993) om de olika utvecklingsstadier sjuksköterskor 
genomgår från novis till expert där just den högsta nivån på omvårdnadsrelaterade 
färdigheter består i att intuitivt uppfatta varje situation och omedelbart agera. En annan fråga 
som resultatet väckt är huruvida intuition kan läras ut. Young (1987) kom i sin intervjustudie 
fram till att intuitiva känslor inte kan läras ut utan måste upplevas men att sjuksköterskor kan 
tränas i att känna igen subjektiva fakta och att uttrycka beslut utifrån dessa. Rew (1989) 
menar, att studenter kan utveckla sin intuition genom olika praktiska övningar. Utifrån en 
intervjustudie med sjuksköterskor beskrivs tre sätt att uppleva intuition: som en inre kunskap, 
som en känsla och styrkan på denna känsla. Styrkan beskrevs som starkast när 
sjuksköterskorna av någon anledning var tvungen att gå emot sin känsla, speciellt i 
livshotande situationer. Liknande upplevelser finns berättat även i denna studie. Ytterligare 
en fråga som väcks är om denna intuitiva förmåga är ett karaktärsdrag med kvinnliga 
förtecken? Eller är det så att män och kvinnor i vårdande yrken använder sin intuitiva 
förmåga på samma sätt? Vid en historisk tillbakablick så har genom forskningens framväxt 
kommit krav på logiska förklaringar till det mesta, men frågan är om inte de gamla 
vetenskapsmännen faktiskt använde sig av sin intuition genom att ibland få så kallade ”galna 
infall”? Var det kanske istället intuition detta handlade om? 

Organisatoriska - professionella förutsättningar 

Kunskap och utbildning liksom hur och på vilket sätt vården leds och planeras utgör viktiga 
förutsättningar för med vilken kvalité informanterna upplevde att de kunde förmedla trygghet 
och en god omvårdnad. Att en nyfärdig barnmorska inte är ”färdig” efter genomgången 
formell utbildning uttrycks på många sätt, bland annat genom det kollegiala stödet. Enligt 
Benner (1999) är formella kunskaper och färdigheter nödvändiga, men är också beroende av 
kvalitén på vårdrelationen. Hänsyn behöver därför tas till detta faktum i den praktiska 
vardagen när omvårdnadsarbetet planeras. I detta resultat var denna bedömning av en 
kollegas erfarenhet och kapacitet en av de viktigaste uppgifterna i en arbetsledande roll. En 
naturlig följdfråga är om detta är en allmän uppfattning ute i vårdverksamheterna och en 
organisatorisk vårdpolicy? I resultatet framkommer också att kvinnorna/parens förväntningar 
på barnmorskans roll har förändrats över tid men att de organisatoriska förutsättningarna är 
desamma. Att kvinnor/par idag mer förlitar sig på de medicinska resurserna i stället för på 
sina egna styrkor och förmågor är en utmaning att tackla för barnmorskor i hela vårdkedjan. 
Informanterna uttrycker just tiden som en nödvändig resurs att arbeta utifrån ett psykosocialt 
förhållningssätt. I Hildingsson & Häggströms (1999) studie framkommer att när kvinnorna 
behövde få komma på extra besök så innebar det ofta övertidsarbete. Berättelserna i denna 
studie vittnar också om det ensamarbete som barnmorskeprofessionen i grunden innebär. Här 
har enligt informanterna det kollegiala stödet och handledningen en enorm betydelse. I 
Berglunds (2002) studie påvisas att kollegial handledning medförde en personlig utveckling 
av yrkesrollen vilket i sin tur möjliggjorde att personalen kunde ge ett ökat mänskligt stöd 
och trygghet till patienterna.  

Den Kommunikativa förmågan 

Genom sitt sätt att kommunicera använde informanterna sig själva som redskap med syftet 
att skapa en förtroendefull relation med kvinnan/paret. Det faktum att kvinnorna/paren också 
läser av barnmorskans kroppsspråk i dialogen ställer enligt denna studie ännu högre krav på  
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deras kompetens att inte bara vara trovärdiga i sitt sätt att förmedla information utan också att 
kunna hantera ett samtal. Samspelet som uppstår i en kommunikation bidrar till att forma en 
självbild, således grundas även vår identitet i kommunikationen med andra (Nilsson & 
Waldemarsson 1995). De menar vidare, att ju fler positiva värderingar vi får tillsammans 
med speglingar av andra människor, desto bättre självförtroende och starkare jagkänsla. Med 
tanke på, att barnmorskor ofta utgör den första vårdkontakten i unga människors liv som 
dessutom befinner sig i en livsomställning inför ett kommande föräldraskap så torde den 
kommunikativa kompetensen ha stor betydelse i de möten som sker mellan barnmorskor och 
blivande föräldrapar. Att inte lyckas med att få igång en kommunikation upplevdes som 
oerhört frustrerande av informanterna. Flera studier ur patientperspektivet betonar också 
kvinnors upplevelser av frustration över barnmorskors oförmåga att kommunicera 
(Halldorsdottir 1996, Nilsson & Lundgren 2007). Informanterna uttryckte också önskemål 
om fortbildning i samtalsmetodik och menade att detta ämne borde ges mer utrymme i 
vårdutbildningar. Några informanter uttryckte stor tillfredsställelse med att ha fått prova en 
ny metod i samtalsmetodik via utbildning i Motiverande intervju vilket upplevdes som ett bra 
redskap i samtalen för att få kvinnorna själva att hitta sina egna lösningar. Motiverande 
samtal kännetecknas av en stor noggrannhet i användningen av lyssnandeteknik där fokus 
läggs på detaljer i kommunikation som kan ha stor psykologisk betydelse (Barth & Näsholm 
2006).   
 
Den icke-verbala kommunikationen hade också en stor betydelse i arbetet med att förmedla 
trygghet och en god omvårdnad. Genom kroppskontakten kunde kvinnor bli sedda, 
bekräftade och delaktiga. Wijma & Siwe (2002) beskriver våra händers möjligheter att 
påverka: 
Händernas möjlighet att förskjuta makt är sannolikt en outnyttjad resurs för den 
vårdpersonal som har privilegiet att få ta i patienten, och som i sitt kroppsspråk vill uttrycka 
respekt och aktning för hennes människovärde (a a, sid 72) 

Den reflektiva emotionella kompetensen 

 Den praktiska kunskapen och långa erfarenheten lägger grunden för att kunna se det unika 
för varje föräldrapar. Informanterna beskriver engagemanget som ett känslomässigt samspel 
som kräver en individuell lyhördhet för kvinnans/parets behov. Även här beskriver 
informanterna ömsesidigheten i vårdrelationen som handlade om just känslan av att när 
barnmorskan kände sig trygg med sig själv hade en lugnande effekt på föräldraparet. Med 
hjälp av den inre känslan kunde informanterna också förmedla en specifik omvårdnad utifrån 
vad de kände att föräldrarna behövde. Den praktiska erfarenhetsbaserade kunskapen skapade 
också ett mod att våga individualisera omvårdnaden och framförallt att närma sig 
föräldraparet på det känslomässiga planet och genom det få en bekräftelse på att personkemin 
stämde. Norberg (1996) menar att vårdhandlingar kan formas till konstverk som förmedlar en 
attityd till livet vilket också förutsätter ett djupare engagemang i vårdandet. Informanterna 
uttrycker i denna studie att kvalitén på mötet till föräldraparen inte bara handlade om deras 
formella kompetens utan också avgörs av vilken människosyn och etiskt, moraliskt 
förhållningssätt dom har och att barnmorskeprofessionen kräver en speciell kärlek till 
människan för att orka med det känslomässiga engagemanget. Enligt Benner (1999) kan 
förmåga till känslomässig lyhördhet inte tvingas fram, och att en expertmässig omvårdnad 
kräver personlig närvaro.  Härigenom behövs kollegialt stöd i grupp för att främja utveckling 
av ett engagerat förhållningssätt och genom detta kunna hantera svåra känslor som lidande 
och sorg. Detta stöd kan i sin tur minska känslomässig stress och öka barnmorskors förmåga 
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att bevara sin öppenhet och flexibilitet. Föräldrapar uppger i flera studier att just den 
personliga närvaron och det känslomässiga engagemanget kännetecknar det goda mötet 
(Halldorsdottir 1996). Skillnaden på den engagerade närvaron jämfört med den icke 
engagerade närvaron innebär alltså en klar skillnad i kvalitén på det vårdande mötet. Enligt 
mitt sätt att se på ovanstående resultat så är omvårdnad som ges utan omsorg också en 
maktfaktor. Som sjuksköterskor och barnmorskor har vi en enorm makt att bestämma hur 
människor ska tillbringa sina första och sista timmar i livet. Som barnmorskor träffar vi 
många kvinnor som i olika situationer kan befinna sig i ett underläge, därför är det av yttersta 
vikt att vi som professionella är medvetna om denna makt. Under mina drygt tjugo år som 
barnmorska har det blivit många samtal med föräldrapar runt deras upplevelser av graviditet 
och barnafödande. De flesta är mycket nöjda med sina upplevelser. Att barnmorskor delat 
deras glädje eller sorg har förstärkt deras upplevelser och skänkt dom både värme och en 
känsla av trygghet och en inre styrka att gå vidare i sina liv. När upplevelsen inte beskrivs 
som positiv så är min uppfattning att det oftast handlat om bemötanden där det kanske blivit 
en obalans i maktförhållandet mellan vårdare och patient.  Frågan som väcks är vad som 
händer i dessa mellanmänskliga möten och på vilket sätt vi kan arbeta för att nå målet att 
medverka till en positiv upplevelse av graviditet, förlossning och barnafödande för alla 
föräldrapar.  

Frågor för vidare forskning 

 Enligt Benners (1999) utgångspunkter så bör både handledning av ny personal och arbetets 
organisation anpassas till den nivå där vårdpersonal befinner sig.  Det skulle vara intressant 
att undersöka på vilket sätt dessa synpunkter beaktas och hur vårdpersonal upplever att detta 
fungerar i omvårdnadsarbetet? En fråga inför framtiden är på vilket sätt den 
erfarenhetsbaserade inre kunskapen kan komma ny personal tillgodo och hur 
omvårdnadsarbetes organisation och vårdutbildningar kan ta tillvara det expertmässiga 
kunnandet hos erfarna barnmorskor?  
 
Behovet av tid för reflektion och handledning var ett starkt uttalat önskemål. Eftersom 
möjlighet till handledning varierade så känns det också angeläget att studera vilket synsätt 
och vilka faktorer som är avgörande för att handledning ingår som en naturlig del i det 
professionella omvårdnadsarbetet. 
 
 Med tanke på väl att väl förberedda föräldrar bidrar till positiva upplevelser i samband med 
barnafödande så är det angeläget med en kontinuerlig utveckling av föräldragrupper med 
fokus på att stärka deras egen förmåga. Samverkan i vårdkedjan är en viktig del i detta 
arbete. Få kvalitativa studier finns om föräldrars upplevelser av föräldrautbildning, så mer 
kvalitativ forskning inom detta område vore önskvärt. 

Sammanfattande slutsatser  
Om intuition är svårt att förklara så är det kanske ännu svårare att mäta dess effekter av dess 
användande i barnmorskors arbete med att förmedla trygghet och en god omvårdnad. 
Informanterna i denna studie har dock via sina upplevelser satt ord på att den inre känslan 
utgör en drivkraft i detta arbete. När informanterna inte gavs möjlighet att utnyttja denna 
drivkraft så infann sig en känsla av frustration när deras inre känsla av vad som var rätt för 
kvinnan/paret blev ifrågasatt. I denna studie framkommer också att sjuksköterskor i stora 
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delar av världen använder sin inre känsla i omvårdnadsarbetets alla ovan beskrivna delar, 
men att inga svenska studier finns inom detta område.   
 
Hur arbetet leds och organiseras liksom hur kompetens tillvaratas påverkade enligt 
informanterna arbetet i hög grad. Tid, handledning och kollegialt stöd framkom som viktiga 
delar. När det gäller kompetensutveckling så framkom önskemål om fortbildning i bland 
annat samtalsmetodik. Detta kan ses som ett naturligt önskemål med tanke på att den 
kommunikativa förmågan upplevdes som ett viktigt redskap i omvårdnadsarbetet och där det 
idag finns relativt enkla samtalsmetoder som exempelvis Motiverande Intervju. Denna metod 
har enligt några informanter upplevts som ett bra verktyg i omvårdnadsarbetet då den kan 
tillämpas både när det gäller livsstilsförändringar som i svåra samtal. En inventering av 
utbildningsbehovet i ovanstående och ett genomförande av en utbildningsinsats känns som en 
angelägen investering för att öka denna kompetens. 
 
Det känslomässiga engagemanget informanterna beskrev i denna studie gav en bekräftelse på 
vilken enorm kraft och betydelse detta har för blivande föräldrapar. Förhoppningsvis har 
denna studie lyckats förmedla alla dessa varma berättelser med full rättvisa och respekt. 
Berättelserna i intervjuerna berörde mig djupt både som människa och i egenskap av 
barnmorska. Jag känner mig stolt och privilegierad att livet har gett mig möjlighet att få 
arbeta som barnmorska. 
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Bil 1 
 
Agneta Olsson     
    2008 06 10 
Barnmorskemottagningen/ 
Familjehälsan i Mariestad 
Tel: xxxxxxxxx 
 
 

Till PVO-chefer i Mariestad, Skövde, Falköping och Lidköping samt 
verksamhetschef för kvinnokliniken Kärnsjukhuset i Skövde 

 
Jag heter Agneta Olsson, är samordnande barnmorska i Mariestad och innehar även en 
funktion som ansvarig för barnmorskestudenter som gör sin kliniska del av sin utbildning i 
vår verksamhet. Sedan hösten 2007 arbetar jag också som adjungerad lärare i 
barnmorskeutbildningen vid högskolan i Skövde och bidrar där med mitt praktikerkunnande i 
studenternas teoretiska och kliniska utbildning.  
 
I enlighet med högskoleverkets önskemål att höja den vetenskapliga kompetensen ute i 
verksamheterna har jag under hösten gått metodkursen Omvårdnad och evidens med syftet att 
göra en design inför en kommande magisteruppsats. 
 
De sista 30 åren har sectiofrekvensen i Sverige ökat från cirka 6% till cirka 19%, i vissa fall 
drygt 20% i storstäder. När jag började arbeta som barnmorska för 20 år sedan upplevde jag 
inte att blivande föräldrar gav uttryck för så mycket oro som idag. Många fler idag ställer 
frågor som speglar en allmän otrygghet i samband med barnafödande. 
  
Efter litteraturgenomgång angående blivande föräldrars rädsla inför barnafödande och en 
ökad sectiofrekvens står det klart att många studier redovisar kvinnors upplevelser avseende 
rädsla och bemötande. Få studier däremot beskriver vilket stöd kvinnan/paret fått under 
graviditeten, i samband med förlossningen eller efter barnafödande. Vid sökning av begreppet 
trygghet i samband med barnafödande finns endast den trygghet beskriven som handlar om 
medicinsk säkerhet under förlossning.  
 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva barnmorskors upplevelser av att förmedla 
trygghet och en god omvårdnad i mötet med det blivande föräldraparet. För att genomföra 
denna studie planeras en intervjustudie. Tanken är att under hösten 2008 tillfråga 10 
barnmorskor som arbetar både i mödrahälsovård och förlossningsvård hur de ser på 
ovanstående begrepp. Intervjuerna är tänkta att göras på ordinarie arbetstid. För att genomföra 
denna undersökning ansöker jag härmed om Ert tillstånd.  
 
Önskas ytterligare information för att kunna fatta beslut i frågan finns det möjlighet att få ta 
del av designen för studien. 
 
Agneta Olsson, leg barnmorska, Familjehälsan i Mariestad 
E-post: agneta.s.olsson@vgregion.se 
Handledare: Annsofie Adolfsson, universitetslektor Högskolan I Skövde 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 2 
 
 
 
Agneta Olsson     2008 08 11 
Barnmorskemott/ 
Familjehälsan i Mariestad 
Tel xxxxxxxx 
 
 
Förfrågan om medverkan i studien om barnmorskans erfarenhet av att förmedla 
trygghet och en god omvårdnad 
 
 
De sista 30 åren har sectiofrekvensen i Sverige ökat från cirka 6% till cirka 19%, i vissa fall 
drygt 20% i storstäder.  Efter litteraturgenomgång angående blivande föräldrars rädsla inför 
barnafödande och en ökad sectiofrekvens står det klart att många studier redovisar kvinnors 
upplevelser avseende rädsla och bemötande. Få studier däremot beskriver vilket stöd 
kvinnan/paret fått under graviditeten, i samband med förlossningen eller efter barnafödande.  
 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva barnmorskors upplevelser av att förmedla 
trygghet och en god omvårdnad i mötet med det blivande föräldraparet. För att genomföra 
denna studie planeras en intervjustudie med barnmorskor som arbetar både inom 
mödrahälsovård och förlossningsvård. Intervjuerna är tänkta att göras på ordinarie arbetstid 
och kommer att ta ca 45 till 60 min. För att genomföra denna undersökning har jag erhållit 
tillstånd av PVO-cheferna i Skaraborg och verksamhetschefen vid kvinnokliniken KSS i 
Skövde.   
 
Deltagande i undersökningen är frivilligt och Din medverkan kan avbrytas när som helst utan 
att Du behöver lämna någon förklaring. Intervjun kommer att spelas in på band. Banden och 
de utskrivna intervjuerna kommer att behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan få 
åtkomst till dem. De enda personerna som kommer att ha tillgång till materialet är jag själv 
och min handledare. Banden kommer att raderas när studien är slutförd. Din identitet kommer 
ej att registreras. Studien beräknas starta hösten 2008 och vara klar V.3 2009. Den färdiga 
studien kommer att finnas tillgänglig för den som önskar. 
 
Om Du är intresserad så ta kontakt med mig per e-post eller telefon samt fyll i bifogad 
svarstalong så bestämmer vi en lämplig tid för intervju: 
 
agneta.s.olsson@vgregion.se 
 
Telefon: xxxxxx 
 
Handledare: Annsofie Adolfsson, universitetslektor Högskolan i Skövde 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 2 
 
 

SVARSTALONG  
 
 
Deltagande i studie om barnmorskans erfarenhet av att förmedla trygghet 
och en god omvårdnad 
 
 
 
Jag har fått information om ovan beskrivna studie. 
 
 

Jag vill deltaga □ 
 
Ort……………………………………………………den …………………………… 
 
 
 
Namnteckning…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Namnförtydligande…………………………………………………………………….. 
 
 
Telefon............................................................................................................................. 
 
 

Jag vill ej deltaga □ 
 
 
 
Jag önskar svar åter i bifogat svarskuvert inom en vecka 
 
Agneta Olsson 
Barnmorskemottagningen, Mariestad 
Box 411 
542 24 Mariestad 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 3 
 
 

Intervjuguide 
 
 
Allmänna frågor: -   Ålder? 

- Arbetslivserfarenhet? 
- Hur länge har Du arbetat som barnmorska? 

 
 
 
 
 
 
 
Frågeställning Intervjufråga 
 
Hur definierar barnmorskor begreppen 
trygghet och god omvårdnad?  

 
Kan Du berätta vad trygghet och god 
omvårdnad  betyder för Dej? 

 
Vilka erfarenheter har barnmorskor av 
situationer där de upplevt att de kunnat 
förmedla en känsla av trygghet eller en 
god omvårdnad? 

 
Kan Du berätta om någon speciell 
vårdsituation där Du upplevt att Du 
kunnat förmedla en känsla av trygghet 
eller en god omvårdnad? 

 
Vilka förutsättningar finns för att 
skapa trygghet eller en god omvårdnad 
i mötet? 

 
Vilka förutsättningar anser Du krävs 
för att Du ska kunna skapa trygghet 
eller en god omvårdnad i mötet? 

 
Är barnmorskeutbildningen tillfyllest 
för att förbereda studenterna  för 
ovanstående uppgifter? 

 
Vad fick Du med Dej i  Din utbildning 
för att kunna förmedla trygghet och en 
god omvårdnad 

 


