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Bakgrund: Perioden innan den aktiva förlossningsfasens start benämns latensfas. Den är 

svårdefinierad eftersom den kan yttra sig på olika sätt och varierar i längd. Blivande 

föräldrar som anländer till förlossningsavdelning söker stöd och bekräftelse hos 

barnmorskan när de tror att förlossningen har startat men är oroliga för att bli hemskickade 

igen. Syftet: Att undersöka och belysa förstagångsföräldrars upplevelser av latensfas. 

Metod: Semistrukturerad intervjustudie, data bearbetades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Deltagare: Fem svensktalande förstagångsföräldrapar och en 

förstföderska som fått barn juni-augusti, år 2011. Resultat: Förlossningstarten upplevdes av 

blivande föräldrarna som en känslomässigt laddad period präglad av blandade känslor. 

Svårhanterbar smärta och behov av bekräftelse initierade deras sökande av stöd hos 

barnmorskan. Lugnande besked och valmöjligheter upplevdes av paren som positivt 

oavsett om de fick återvända hem. Blivande fäderna upplevde att de hade svårt att känna 

sig delaktiga och stödja sin partner under latensfasen. Slutsats: Barnmorskans stödjande 

roll ansågs viktig för de blivande föräldrarna under latensfasen. Därför uttrycker de behov 

av individuellt anpassat stöd i föräldraskap. För blivande föräldrar är det viktigt att 

barnmorskan/vårdpersonalen tar dem på allvar, stödjer dem samt ser den blivande pappan 

som en likvärdig person vid deras barns födelse. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Title: First-time parents` experiences of the latent phase 
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Background: The time period before the true labor phase begins is called latent phase. It is 

hard to define because it can manifest itself in different ways and vary in length. When 

soon parents-to-be arrives at the maternity ward and think their labour started, they look 

for support and acknowledgement from the midwife, but they worries to be sent back home 

again. Purpose: To research and expound the experiences from pre-labor of first-time 

parents. Method: Conduct semistructured interviews, process collected data using 

qualitative content analysis. Participants: Five Swedish speaking first-time parents and 

one first-time mother that have given birth June-August 2011. Results: These soon to be 

parents experienced the start of the delivery process as extra emotional period of time filled 

with mixed feelings. The one come of intense pain and the need of confirmation initiated 

their search for support from the midwife. Answers to their questions and possible choices 

were perceived as calming and positive even if they had to return home. The soon to be 

fathers had difficulty in feeling that they had an active role during the latent phase period 

and thus found it difficult to express support for their spouses. Conclusion: The midwife’s 

supporting role is considered important by the parents-to-be during the latent phase. They 

express a need for custom planned training for prenatal parenting. Soon to be parents 

its`important that the midwife/medical-staff should be taken them seriously, support them 

and that the father-to-be is regarded as an equal participant in their child’s birth.  
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INLEDNING 

Många gravida kvinnor söker sig till eller ringer förlossningsavdelningen i tron om att 

deras förlossningsarbete satt igång, kanske på grund av att de har värkar. Vid närmare 

kontroll visar det sig (ibland) att förlossningen ej är i ett aktivt skede utan i den s.k. 

latensfasen. Som barnmorskestudenter hade vi under den verksamhetsförlagda 

utbildningen möjlighet att möta förstagångsföräldrar som hörde av sig till 

förlossningsavdelningen under den latenta fasen. De blivande mammor som kom till 

förlossningsavdelningen fick lämna intagningsprover. Om det efter någon timmes 

observation konstaterades att de inte var i ett aktiv förlossningsarbete blev kvinnorna 

erbjudna smärtstillande läkemedel och uppmuntrades av barnmorskan att återvända hem. 

Även vissa blivande mammor som bedömdes vara i den latenta fasen vid telefonsamtal 

med barnmorskan, uppmanades att stanna kvar hemma ett tag till.  

Det finns forskning som säger att alla blivande föräldrar söker stöd och bekräftelse, i första 

hand hos barnmorskan, när de tror att förlossningen har startat. De flesta uttalar sin rädsla 

för att komma in till förlossningen för tidigt och känner oro över att bli hemskickade igen. 

För tidig ankomst till förlossningsavdelningen påverkar även vårdaren, som eventuellt 

vidtar åtgärder. Med denna uppsats har vi ambitioner att få ökad förståelse och kunskap om 

hur förstagångsföräldrar upplever den latenta fasen. Detta för att vi som blivande 

barnmorskor skall kunna bemöta och stödja de blivande förstagångsföräldrarna på bästa 

sätt. 

BAKGRUND 

Barnafödandet   

Att föda barn och bli mor är en av kvinnans individuella stora livs- och 

utvecklingshändelser. Den präglas av de psykologiska och fysiologiska upplevelserna som 

i sin tur påverkas av kvinnans ålder, livserfarenhet, sociala status, stödet omkring sig, 

miljön, vårdare, förlossningsförlopp och dess resultat (Halldorsdottir & Karlsdottir, 1996; 

Larkin, Begley & Devane, 2009).  

 
Från 1940 talet fram till nutid beskriver födande kvinnor att bemötandet är en av de 

viktigaste delarna under sin förlossning. Dessutom skriver Lundgren (2009) att på 1600-

talet fanns en barnmorska vid namn Louise Bourgoeis. Hennes sätt att se på den födande 

kvinnan var att både lyssna in det kvinnan berättar och observera det som inte sägs, vara 

flexibel och visa empati samt ha förmåga till att skapa en trygg relation med kvinnan. Hur 

barnmorskan var som person påverkade den födande kvinnan. Dessa beskrivningar 

stämmer även in på hur dagens barnmorska förhåller sig (a.a). Även Hodnett, Gates, 

Hofmeyr och Sakala (2007) betonar att den största riskfaktorn till att kvinnan får en 

negativ upplevelse av graviditet och förlossning, är när barnmorskan brister i sitt sätt att 

stödja kvinnan. 
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Kvinnan skrivs in på mödrahälsovården oftast i början av sin graviditet (Santesson, 2009). 

Där träffar hon barnmorskan som följer henne under graviditeten och vid något besök efter 

förlossningen. Uppgiften för barnmorskan består i att stödja den gravida kvinnan i det som 

hon har behov av så att hennes graviditet skall utvecklas så bra som möjligt. För att 

upptäcka och vidta åtgärder vid eventuella komplikationer under graviditet gör 

barnmorskan sin bedömning utifrån det medicinska, psykologiska och sociala perspektivet. 

Mödrahälsovården arbetar efter nationella riktlinjer och alla inskrivna följer ett så kallat 

basprogram. Det övergripande målet för hela befolkningen är en god reproduktiv och 

sexuell hälsa (a.a.) 

Att som barnmorska vårda under graviditeten ska bland annat syfta till att förbereda 

föräldrarna inför sin kommande föräldraroll (Olsson, 2004). Den utgör en viktig del i hur 

föräldrarna upplever förlossningen och den kommande relationen till deras barn (a.a.). De 

blivande föräldrarna erbjuds även att gå en föräldrautbildning där de förbereds inför 

förlossning och rollen som föräldrar (Berg & Lundgren, 2010). Barnmorskan närvarar och 

förmedlar sin kunskap och paren har möjlighet att träffa andra blivande föräldrar (a.a.). På 

föräldraträffarna får deltagarna råd och information om deras graviditet, förlossning, olika 

smärtlindringsmetoder, kost och det nyfödda barnet samt alkohol och tobak. Föräldraparen 

kan utbyta tankar och erfarenheter med varandra vilket kan stärka deras roll som 

kommande förälder (Statens offentliga utredningar (SOU, 1997:161). 

Normal förlossning  

Normal förlossning är ett begrepp som innehåller olika aspekter enligt Sandin- Bojö 

(2006). Därmed gör Sandin- Bojö syntesen av en rad definitioner som beskriver det som 

benämns normal förlossning. Det gemensamma är att barnet föds i flekterad huvud-

bjudning och graviditeten är enkelbörd. Men det som håller på att förändras under den 

senaste tiden är synen på normal förlossning. Då utöver de kliniska tecknen som 

barnmorskan kan observera för att mor och barn skall må bra, uppmärksammas även vikten 

av en positiv förlossningsupplevelse för kvinnan.  
 

Upplevelser av barnafödandet påbörjas med start av förlossningen (Larkin, Begley & 

Devane, 2009). Förlossningen i sig är en lång process, men som i stora drag kan beskrivas 

att den inleds med regelbundna värkar och avslutas med födandet (Världshälsoorganisation 

[WHO], 2011). Definition av normal förlossning i detta arbete överensstämmer med 

Hildingssons (2009) beskrivna kriterier, enkelbörd, graviditetslängd mellan 37+0 och 41+0 

(veckor + dagar), värkarbetet startar spontant, vid förlossningsstart skall inga medicinska 

riskfaktorer finnas som bedöms kunna påverka förlossningens förlopp eller utfall, 

förlossnings-processen fortskrider till barnet föds fram utan komplikationer spontant i 

huvudbjudning och avslutas helt då moderkakan framföds. 

 

Förlossningsvården handlar idag mycket om komplikationer istället för att lägga fokus på 

det som hör till det normala i att vänta och föda barn (Berg & Lundgren, 2010).  

Waldenström (2007) menar att barnafödandet kan ses från två synvinklar; den ena som 

inriktar sig till det medicinska vårdandet vars syfte är att minska eventuella komplikationer 

som kan uppkomma. Det andra beskriver den psykosociala omvårdnaden där föräldrarna 

har möjlighet att vara delaktiga under vägen fram till deras barns födelse, möjligheten att 
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visa sina känslor under förlossningen samt hur föräldrarna upplevt stödet av barnmorskan 

och/ eller partner. 

Det tidiga öppningsskedets definition och kännetecken 

Perioden innan det aktiva förlossningsarbetet startas benämns som det tidiga 

öppningsskedet, s.k. latensfas (Nordström & Wiklund, 2008). I Världshälso -

organisationens [WHO] rapport (2006) står det att kvinnan är i en latensfas om 

modermunnen är öppen 0-3 cm och livmoderssammandragningar är glesa, mindre än två 

på 10 minuter. Latensfasen är svårdefinierad eftersom den kan yttra sig på olika sätt och 

har stor variation i längd (Greulisch & Tarrant, 2007). Därför är det viktigt att veta när  

kvinnan inte är i en aktiv förlossningsfas, med anledning av att förlossningen förlängs när 

också latensfasen räknas med (a.a.). Eftersom förlängd förlossningsprocess kan öka risken 

för olika obstetriska interventioner som värkstimulering med oxytocin, ryggbedövning 

(Maghoma & Buchmann, 2002) och kejsarsnitt (Bailit, Dierker, Blanchard & Mercer, 

2005). 

 

Ett studieresultat av Zang, Troendle och Yancey (2002, refererad i Greulisch & Tarrant, 

2007) anger att de flesta förstföderskor inträder i en aktiv fas när modermunnen är öppen 

mellan 3 cm och 5 cm. Detta tyder på att det även finns individuella variationer i 

modermunnens öppningsgrad, vilket innebär att bedömningen av en aktiv fas försvåras. 

Förstföderskans livmodermun öppnar sig i medeltal 1 cm/timme till fullvidgning 

(Nordström& Wiklund, 2008). Generellt tar latensfasen för förstföderskor cirka 8 timmar 

men om den varar mer än 20 timmar benämns denna fas som förlängd latensfas (a.a.). 

Allmänna råd vid handläggning av latensfas 

Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2006) rekommenderas vid handläggning av det 

tidiga förlossningsskedet att barnmorskan observerar kvinnans stämningsläge och 

beteende, avlyssnar fostrets hjärtljud och bedömer sammandragningarnas styrka och 

frekvens. Allt detta dokumenterar barnmorskan i förlossningsjournalen. Under 

observationen bör vaginala undersökningar göras, mäta kroppstemperatur, följa puls och 

blodtryck var fjärde timme. Om sammandragningarna inom 8 timmar ökat i frekvens men 

modermunnens status är oförändrad och ingen vattenavgång noteras, fortsätts 

observationen. I de fall när sammandragningarna inte har ökat i frekvens och cervix status 

är oförändrad uppmuntras den gravida kvinnan att återvända hem och kontakta 

förlossningsvården igen vid mer smärta, tillkommande blödning eller vid vattenavgång. 

Barnmorskors huvudsakliga ansvar vid normal förlossning 

Lundgren (2005) beskriver att barnmorskans förhållningsätt och sätt att möta kvinnan 

påverkar i hög grad kvinnans upplevelse av graviditet och förlossning. Om barnmorskan 

visar vänlighet, säkerhet, öppenhet och arbetar intuitivt skapas en nära och viktig relation 

till kvinnan. Hon har en viktig roll redan från början av graviditeten. Att som barnmorska 

stärka och ge stöd kan frigöra kvinnans egna resurser till att vänta och föda barn (a.a.). Det 

är viktigt att hon ser varje kvinna som en unik individ och bemöter henne där hon befinner 

sig för att på så sätt ge den bästa omvårdnaden (Santesson, 2009). 
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Studie av Hodnett, Gats, Hofmeyr och Sakala (2007) visar att kvinnor som fått individuellt 

stöd under förlossningen använde i mindre utsträckning smärtlindring, hade färre 

instrumentella förlossningar och kejsarsnitt, beskrev oftare en positiv upplevelse av 

barnafödandet samt hade flera spontana förlossningar. Kontinuerligt stöd ledde även till 

kortare förlossningslängd och effekten blev bättre när stödet gavs innan det aktiva 

förlossningsskedet (a.a.). Barnmorskans roll är det centrala i handläggningen av normal 

graviditet, förlossning och eftervård, därför är det väsentligt att hon/han har förmågan att 

söka och tillämpa evidensbaserad kunskap i sitt yrkesutövande (Socialstyrelsen, 2006).  

Då den gravida kvinnan närmar sig slutet av graviditeten kontaktar hon förlossnings-

avdelningen minst en gång innan hon åker in (Eri, Blystad, Gjengedal & Blaaka, 2011). Att 

då som barnmorska ge råd och svar via telefon kan många gånger upplevas stressande. 

Men genom att ställa konkreta och tydliga frågor kan hon/han försöka få en uppfattning av 

det kvinnan berättar och då göra en bedömning om förlossningsarbetet startat eller inte. 

Barnmorskorna upplever att det svåraste vid telefonsamtal är att bedöma om en kvinna är i 

aktivt förlossningsarbete och då besluta när hon skall komma in. Ibland upplever 

barnmorskorna att deras kollegor är otydliga i sitt samtal med kvinnan, t ex som vid 

bedömning av sammandragningarnas frekvens och duration. De önskar att kvinnan själv 

avgör om hon vill stanna hemma eller åka in till förlossningen för kontroll. De flesta 

barnmorskor förbereder ofta kvinnan på att eventuellt få åka hem igen (a.a.). 

Även om kvinnan anländer till förlossningen i latensfas försöker barnmorskan visa 

förståelse och möta föräldrarna i deras situation (Eri et al., 2011). Barnmorskorna är 

överens om att det viktigaste tecknet på förlossningsstart är genom vaginal undersökning 

för att bedöma modermunnens öppningsgrad. Däremot skiljs uppfattningarna om när 

undersökningarna skall genomföras. Några anser att det är bra att göra så fort som möjligt 

och andra vill att kvinnan skall vara en längre tid på avdelningen för att på så sätt 

observera värkarbetet och låta henne få tid att slappna av. Ofta händer att då kvinnan 

kommer för bedömning, saknas tecken på ett etablerat värkarbete, men att många upplever 

det som viktigt att få bekräftelse att allt är bra. I dessa fall önskar barnmorskan att kvinnan 

själv känner och tar beslut om att åka hem en stund. Barnmorskans förmåga att bekräfta 

kvinnans oro är viktig, vilket kan göra kvinnan lugnare i att återvända hem (a.a.). 

Blivande föräldrars hantering av latensfas   

Det finns forskning som säger att en tidig ankomst till förlossningsavdelning ökar risken 

för instrumentella vaginala förlossningar och kejsarsnitt oavsett vårdgivare eller paritet 

(Greulisch & Tarrant, 2007). Austin och Calderon (1999) skriver att det är ett bättre 

alternativ för kvinnan att befinna sig hemma under latensfasen där hon har möjlighet att 

vila och slappna av. Att där ha möjligheten till ett varmt bad eller dusch, lyssna på musik, 

få massage, ta en promenad samt äta eller dricka, kan ge vila och återhämtning. Även 

kombinationen av flera alternativ kan hjälpa kvinnan att stärka hennes förmåga att hantera 

förlossningen. Enligt Tiran och Chummun (2004) stimulerar komplementära metoder 

sådana som akupunktur, akupressur och massage frisättning av kroppens egna hormoner, 
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endorfiner, vilket bidrar till att kvinnans egen förmåga att hantera smärtan stärks. Massage 

anses bättre fånga upp smärtsamma impulser under latensfasen och är mindre effektiv 

under den aktiva fasen. I studie av Liu, Chang och Chen (2010) framgår att förstföderskor 

som lyssnar på musik upplever mindre smärta och ångest och de har högre temperatur 

under latensfasen. Kvinnorna beskriver att musiken hjälper dem att reglera sin andning, de 

blir avslappnade samt att de får annat att tänka på. 

 
I en studie av Carlsson, Ziegert, Sahlberg-Blom och Nissen (2011) framgår att de flesta 

gravida kvinnor tror att de har tillräckligt med kraft och förmåga att föda barn. Trots att de 

har föreställningar att förlossningen kan vara mycket smärtsam och kräver hårt arbete, har 

de inställningen att förlossningen är en naturlig del av livet och att kroppen klarar denna 

kraftansträngning. För att förbereda sig inför förlossning och föräldraroll söker kvinnor 

kunskap och information via internet, läser böcker, följer tv program, deltar i 

föräldraförberedande kurser samt tar privata lektioner i mindfullness. Många pratar med 

sin egen mamma och låter henne berätta hur det var att vänta och föda barn (Carlsson et 

al., 2011). När den första värken börjar hoppas kvinnorna att förlossningen äntligen satt 

igång, men många upplever samtidigt svårigheter att hantera det som de tidigare aldrig 

upplevt (Carlsson, Hallberg & Odberg Pettersson, 2009).   

 

I Bailit et al. (2005) studie beskrivs att en del kvinnor upplever trygghet och känner sig 

mer bekväma och fria av att stanna kvar hemma så länge som möjligt. Att då ha närheten 

till partnern och ha stöd av sin omgivning ökar deras trygghet ytterligare och de har lättare 

att slappna av. Medan i studier av Carlsson et al. (2009) och Nyman, Downe och Berg 

(2011) framgår att andra kvinnor känner mer trygghet och kontroll när de kommer in till 

förlossningsavdelningen där vårdpersonal tar över ansvaret för förlossningen, barnet och 

dem själva.  

 

Tiden på förlossningsavdelningen när barnmorskan gör bedömning om kvinnans status, är 

fylld både av oro för att få besked om att återvända hem och hopp om att få stanna på 

avdelningen (Nyman, Downe & Berg, 2010). Under besöket på förlossningen är vaginala 

undersökningar (Nyman, Downe & Berg, 2011) och sammandragningarnas rytm 

avgörande för barnmorskans bedömning av förlossningsarbetet (Eri, Blystad, Gjengedal & 

Blaaka, 2010) När kvinnorna känner av sammandragningarna men barnmorskan bedömer 

dem som inte tillräckligt starka börjar kvinnorna tveka om deras kroppar är normala och 

hur de skall lyckas hantera hela förlossningen (Carlsson et al., 2009). De kvinnor som får 

stanna på förlossningen trots att de fortfarande befinner sig i latensfas önskar att 

barnmorskan skall göra något för att förlossningsförloppet skall gå framåt (a.a.). Detta 

överensstämmer med Eri et al. (2011) som anger att för tidig ankomst till 

förlossningsavdelning påverkar både kvinnan, som tror sig vara i förlossningsarbete och 

vårdaren, som eventuellt vidtar åtgärder. 

 

I studie av Mc Niven, Williams, Hodnett, Kaufman och Hannah (1998) framkommer att de 

gravida kvinnor som bedöms vara i latensfas och får stöd samt adekvat information om 

förlossningen innan de återvänder hem, behöver under senare förlossningsförlopp färre 

antal värkstimulerande medel. Där utöver anges att upplevelserna är bättre än de har 

förväntat sig och upplever sin förlossning som positiv. 
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Omgivningens betydelse   

Sandin- Böjö (2006) skriver att kvinnor i Sverige föder barn huvudsakligen på en 

traditionell förlossningsavdelning. Men i jämförelse med hemmiljö anser några 

förstföderskor att förlossningsklinik är en tråkig plats där man befinner sig när man är sjuk, 

man är i en beroendesituation och behöver fråga om tillåtelse för att komma ut (Carlsson et 

al., 2011). Medan andra kvinnor vill befinna sig på förlossningsavdelning och känna 

trygghet där det finns kompetent personal tillhands och möjligheten att få snabb hjälp vid 

ökad ångest eller smärta (Carlsson et al., 2009). I studien av Sapountzi-Krepia, 

Roftopoulos, Psychogiuo, Tzavelas och Vehvilainen-Julkunen (2009) framgår att 

majoriteten av blivande fäder anser att förberedande besök på förlossningsavdelning var 

mycket bra och ansåg att förlossningsklinik var en trygg plats för att föda barn. 

  

Somers - Smith (1999) beskriver att kvinnan förväntar sig att partnern skall finnas där som 

stöd under hela förlossningen eftersom det betyder mycket för henne både psykiskt och 

fysiskt. Kvinnorna upplever partners roll i barnafödandet som en självklar stöttepelare, 

som masserar och finns nära, de andas tillsammans, räknar värkar och han/hon fungerar 

som kvinnans extra trygghet. Förstagångsfäder känner sig mer engagerade och delaktiga i 

sitt barns födelse när de kan kommunicera med sin partner och vet vad hon behöver 

(Bäckström & Hertfelt Wahn, 2009). De bör vara närvarande och förberedda på vad som 

sker under förlossningen (Carlsson et al., 2011). Wöckel, Schafer, Beggel och Abou-Dakn 

(2007) beskriver i sitt arbete om fäder som deltagit i en undersökning om 

förlossningsförberedelse. En grupp fäder fick både praktisk och muntlig genomgång på 

förlossningsavdelning av en obstetriker, den andra gruppen fick endast muntlig genomgång 

i förlossningsförberedelse. Resultatet visar att fäderna i första gruppen, uttrycker att de 

känner mer engagemang och delaktighet i sitt barnafödande samt att majoriteten var nöjda 

över hur de sedan lyckats stötta sin partner under förlossningen.  

Teoretisk referensram 

Empowerment 

Begreppet empowerment betyder självbestämmande på svenska, vilket enkelt kan 

beskrivas att en individ får hjälp till självhjälp. Individen behåller så mycket kontroll och 

makt som möjligt för att därefter uppmuntras till att vara med i beslutsfattandet som 

handlar om personen själv (Eide & Eide, 2009 ).  Det finns synonymer till begreppet som 

bemyndigande, patientkraft, bekräftelse och delaktighet som förtydligar empowerment 

(Björvell & Insulander, 2008).  Även motsatsen som kränkning, omyndigförklarande och 

utanförskap.  Förutsättning för att patienten skall behålla makt över sitt eget liv och hälsa i 

vårdsituationen är att det sker ett samspel av givande och tagande mellan patient och 

vårdare. I detta samspel förväntas att patienten får förmåga, kraft, befogenhet, mod och 

känsla att fatta beslut om sin egen vård. Inte minst önskas att öka patientens aktivitet och 

minska osäkerhet och stress för att påskynda tillfrisknandet och öka patientens 

välbefinnande (a.a.). Eldh (2009) skriver att vårdaren inte sällan tänker att patienten blir 

delaktig om han eller hon tar beslut som vårdaren rekommenderat. Men patienten blir 

också delaktig menar Eldh, när denne har och får information och kunskap, vilken han/hon 

kan använda utifrån sin sjukdom eller sina symtom. För att skapa patientempowerment 
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behövs det att stärka patientens kraft genom att bevara dennes kunskap om sin 

sjukdom/symtom och sin livssituation. Ett sätt att behålla patientkunskap är att lyssna och 

bekräfta vad patienten förmedlar. Inte minst viktigt anses det att patienten får utrymme i 

mötet med vårdaren, att själv berätta i vilken utsträckning han/hon vill vara delaktig.   

 

För patientdelaktighet utgör information grunden, vilken kan vara såväl muntlig som 

skriftlig (Eldh, 2009). För att den skall vara till nytta bör vårdaren veta vad patienten 

behöver och vill veta. Detta kan uppnås genom dialog i en förtroendefull relation mellan 

patient och vårdare. Ömsesidighet i mötet uppstår när utbyte av kunskap sker mellan 

parterna. När patienten har begränsade möjligheter att förmedla sin kunskap och erfarenhet 

i mötet, blir vårdaren också osäker om den informationen som han eller hon förmedlar är 

relevant och om patienten kommer ha nytta av den. Därför bör vårdaren i ett sådant fall 

använda sitt förnuft och sin kompetens för att bedöma vilken nytta patienten har av 

informationen. På så sätt skapas ett jämnlikt möte som präglas av respekt för människans 

unika värde oavsett vilken roll hon eller han innehar. Att lyssna på patientens berättelser 

ger vårdaren möjlighet att lära sig och utvecklas. Detta stärker vårdaren i möten med andra 

patienter. Inte bara patient och vårdaren och dialog i mötet är en förutsättning för att öka 

patientdelaktighet i sin egen vård. Även samarbete mellan olika professioner är grund-

läggande för att säkra patientens möte med vården (a.a.)     

 

Lundgren (2005) skriver att barnmorskans uppgift blir då att stödja kvinnans egen förmåga 

att lyssna in kroppens signaler och att ge beröm och bekräftelse till kvinnan både under 

graviditet och under förlossning. De fyra viktigaste hörnstenarna för att öka föräldrarnas 

delaktighet i sitt barns födelse enligt Hermansson och Mårtensson (2010) är att 

barnmorskan bygger en förtroendefull relation med kvinnan och hennes partner; Hjälper 

paret att öka medvetenhet och reflektera över sin situation som genomgår förändring; 

Agerar utifrån föräldrarnas situation och engagerar dem för att de skall kunna göra eget 

val; Bekräftar dem i deras nya roll som föräldrar.  Alla dessa delar är viktiga och 

sammanflätade i empowermentprocessen som påverkar båda parter ömsesidigt och 

samtidigt. 

PROBLEMFORMULERING 

Varje steg under barnafödandets process upplevs inte sällan av förstgångsföräldrar som 

vandring på främmande mark. I tidigare forskning framgår att alla blivande föräldrar söker 

stöd och bekräftelse i första hand hos barnmorskan när de tror att förlossningen har startat. 

De flesta uttalar sin rädsla för att komma in till förlossningen för tidigt och känner oro över 

att bli hemskickade igen. I mötet med barnmorskan känner paren sig ofta sårbara. De 

upplever sig ha ringa möjlighet att påverka sin situation i den högteknologiska vårdmiljön. 

Vi har funnit studier som belyser blivande mödrars och deras partners upplevelser av sin 

förlossning. Men vi har inte funnit några studier som belyser förstagångsföräldrars 

upplevelser av det tidiga förlossningsskedet. 
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SYFTE 
 

Syftet med denna studie var att undersöka och belysa förstföderskans och hennes partners 

upplevelser av latensfasen. 

METOD 

För att få djupare förståelse och besvara syftet om hur förstagångsföräldrar upplevde 

latensfasen, genomfördes en kvalitativ intervjustudie. Avsikten med kvalitativa studier är 

att grundligt beskriva och förklara människans subjektiva upplevelse av omvärlden (Polit 

& Beck, 2006). Insamlade data analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Valet av metod motiveras med att författarna förutsättnings-

löst kunde analysera texterna för att kunna belysa hur förstagångsföräldrarna upplever 

latensfasen och identifiera variationer med avseende på skillnader och likheter i det 

utsagda. 

Urval 

För att hitta informanterna till studien användes ett strategiskt urval. Denna typ av urval 

används enligt Polit och Beck (2006) för att medvetet hitta personer som är mest 

representativa och har mycket att berätta om det aktuella ämnet. Efter att problem-

formuleringen och syftet var klarlagda valdes följande invalskriterier: Svensktalande, 

förstföderska med partner som är förstagångsfader, som fått barn under månaderna juni- 

augusti; år 2011, efter fullgången okomplicerad graviditet. Har inkommit till 

förlossningsavdelning i tidigt öppningsskede och efter bedömning av barnmorska fått 

återvända hem.  

 

Alla deltagare som valdes var förstagångsföräldrar och hade svensk bakgrund. Medelålder 

på förstföderskor var 26,7 år och förstagångsfäder 31,3 år. Bland de sex paren var två gifta 

och fyra bodde i samboförhållanden. Sammanboende med en genomsnittlig längd på fem 

år. Utbildningsnivån varierade hos paren: fyra par hade gymnasieutbildning, ett par 

högskole/universitetsutbildning och i ett par hade kvinnan gymnasie- och maken 

högskoleutbildning. Alla utom en graviditet var planerad. Beträffande kvinnornas 

välbefinnande under graviditeten uppgav 1/3 att de hade mått mycket bra och 2/3 hade 

mått bra men med typiska graviditetssymtom som illamående, foglossningsbesvär och 

trötthet.  

Genomförandet 

Studien påbörjades med att chefsbarnmorskor på två förlossningskliniker i Sverige, som 

var de enda i respektive län blev skriftligt och muntligt informerade om den blivande 

studien för att erhålla tillstånd att genomföra intervjuer med förstagångsföräldrar. Efter det 

att godkännande inhämtats påbörjades urval av informanter. På respektive förlossnings-

klinik fick en kontaktbarnmorska skriftlig och muntlig information om de förutbestämda 
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invalskriterierna till studien, därmed definitioner på förstagångsföräldrar och den latenta 

fasen.  
 

Kontaktbarnmorskorna på respektive klinik, som har ca 600-800 förlossningar per år, sökte 

upp förstföderskor med förstagångsfäder i datajournal och kriterierna eftersöktes. Sex par 

som uppfyllde invalskriterierna kontaktades via telefon under v.38 och v.39 2011 av 

barnmorskorna. Kontaktbarnmorskorna på respektive klinik informerade i korthet om 

undersökningen samt för att erhålla parens godkännande om att skriftlig information 

angående studien kunde sändas till dem. Av de tillfrågade paren tackade sex par ja till att 

medverka. Informationsbrev sändes därefter ut till samtliga par. Fyra par som gav sitt 

skriftliga godkännande kontaktades av författarna via telefon, för att komma överens om 

tid och plats för intervju. Dessutom ombads kontaktbarnmorskan att utöka sökning av 

förstföderskor på grund av bortfallet. Ytterligare två par blev tillfrågade som gav sitt 

skriftliga godkännande för att delta i studien.  

Datainsamling 

Syftet var att undersöka och beskriva förstföderskans och hennes partners upplevelser av 

latensfasen, därför valdes semistrukturerad intervjumetod. Intervjuerna genomfördes under 

v.39-41 av båda författarna var för sig på respektive ort efter överenskommelse med paren. 

Författarna intervjuade 3 par vardera. Intervjuerna genomfördes i lokaler på MVC och 

BVC, personernas hem och per telefon. Den inledande frågan var ”Hur upplevde Ni det 

tidiga förlossningsskedet?”. Därefter använde författarna intervjuguiden som presenteras i 

bilaga 4. Intervjuer spelades in på band. Längden på intervjuerna varierade mellan 30 och 

60 minuter. Avsikten att använda semistrukturerad intervjumetod var att kunna beskriva 

och förstå meningen i den specifika situationen (Polit & Beck, 2006). 

Dataanalys  

För att analysera kvalitativa data kan manifest eller latent innehållsanalys användas enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Men det som är grundläggande i kvalitativa 

innehållsanalysen är att bestämma hur djupt fenomenet skall analyseras. Manifest 

textanalys är mer objektiv och används för att analysera direkt synliga och uppenbara 

komponenter. Latent innehållsanalys används för att nå djupet i texten, för att förstå vad 

den handlar om för att därefter genom tolkningen framhäva det väsentliga i texten. Vidare 

beskriver Graneheim och Lundman analysprocessens steg i ett antal begrepp: analysenhet, 

domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. En analysenhet 

skall vara tillräckligt stor för att vara en enhet och tillräckligt liten för att kunna hanteras. 

 

I denna intervjustudie användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant, inklusive pauser och skratt. 

Texterna lästes flera gånger av författarna var för sig för att kunna få ett helhetsintryck av 

det utsagda. Därefter identifierades meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte. 

Meningsbärande enheter, enligt Graneheim och Lundman (2004), är koncisa formuleringar 

av de meningar som intervjupersoner har sagt. Den väsentliga innebörden lyfts fram från 

texten och omvandlas till kombination av ord eller påståenden. En sådan kondensering av 

meningarna ger möjlighet att reducera texterna men behålla kärnan. Därefter abstraherades 

den kondenserade texten och kodades. Att abstrahera texten innebär enlig Lundman och 
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Hällgren Graneheim (2008) att lyfta innehållet till en högre logisk nivå och koden åter-

speglar vad meningsenheten handlar om. I den slutliga dataanalysfasen jämfördes koderna 

för att hitta likheter och skillnader och sorterades under kategorier. En kategoribenämning 

talar om vad det handlar om och kan omfatta ett antal underkategorier. Slutligen skapades 

teman som i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008) synliggör det 

underliggande budskapet i kategorier.   

  

Denna studie fokuserade på förstagångsföräldrars upplevelser av latensfasen. Efter att 

texterna lästes igenom, identifierades tre domäner, vilka utgjorde analysenhet i denna 

studie:  

 

1) Förstagångsföräldrars upplevelser av latensfasen. 

2) Förstagångsföräldrars hantering av latensfas och deras uttryckta behov  

3) Förstagångsföräldrars upplevelser av mötet med barnmorskan.  

 

  

Exempel på analysprocessens genomförande av förstagångsföräldrars upplevelser enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) visas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessens genomförande   

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

...det var att man 

inte visste vad som 

skulle komma 

heller, man var mer 

nervös… 

 

…vet inte vad som 

kommer… var 

nervös 

 

 

 

Ovisshet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte känna igen 

 

…omvälvande, 

spännande, 

skrämmande på 

samma gång, aldrig 

varit med om nåt 

sådant förut… 

Omvälvande, 

spännande, 

skrämmande 

Ny upplevelse   

 

 

 

Osäkerhet 

…Jag hade så ont 

så att jag trodde 

inte att det skulle 

göra så ont under 

den första tiden, 

folk pratar om att 

de kan ligga och 

titta på film eller ta 

en dusch… det gick 

ju inte 

hade ont mer än 

förväntat sig… 

kunde inte göra vad 

andra gör i denna 

situation 

Förvånad  

 

 

 

Inte veta vad man 

skall förvänta sig 

 

…sen så på 

morgonen så trodde 

jag att det var mer 

igång då än vad det 

kanske var… 

Trodde att det hade 

hänt mer  

Tvekan   
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Denna intervjustudie är ett examensarbete på magisternivå och behöver ej genomgå etisk 

prövning. Arbetet utgår från att följa Helsingforsdeklarationens etiska grundprinciper; 

autonomi och godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen enligt 

Etiska riktlinjer för omvårdnads forskning i Norden (Northern nurses´ federation, 2003). 

Deltagandet i denna studie var frivilligt. Informanterna informerades om detta både 

skriftligen och muntligen vid flera tillfällen under arbetets gång, samt att de när som helst 

hade möjlighet att avbryta sin medverkan utan att behöva ange skäl till det. Informationen 

innehöll även en förklaring till om det innebar en risk eller fördel med att medverka 

(Bilaga 1). Allt material behandlades konfidentiellt vilket menas att namn, identitet eller 

plats inte på något sätt kan identifieras. De inspelade samtalen kodades före analys så att 

det ej framgick vem som sagt vad. En kodnyckel upprättades. Allt datamaterial samt 

kodnyckel förvaras inlåsta på skilda ställen. 

 

Författarna ansökte om tillstånd hos respektive avdelnings/verksamhetschef för att kunna 

genomföra arbetet (Bilaga 1) och ett medgivande för att lämna ut namn inför studien 

(Bilaga 2) samt hjälp med att sända ut skriftlig information till informanterna (Bilaga 3). 

Informanterna kontaktades av författarna efter det att de godkänt att närvara i studien. 

Informanterna fick möjlighet före och efter intervjutillfället att ställa frågor och diskutera 

deras graviditet och förlossning. De fick även information om att vid behov av stödsamtal 

efter intervjun ta vidare kontakt med BVC alt MVC kurator eller Aurorabarnmorska. 
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RESULTAT  

Resultatet redovisas under två teman som framkommit under analysprocessen, som gjorts 

på förstagångsföräldrarnas berättelser under intervjuer. Resultatet presenteras både i tabell 

(Tabell 2) och i text. 

Tabell 2. Resultatet av förstagångsföräldrars upplevelser av latensfas 

Domäner Underkategorier Kategorier Tema 

 

 

Upplevelse 

Att inte känna igen 

Känsla av att tappa 

kontrollen 

Osäkerhet Att vara i en period av 

ovisshet 

 Inte veta om man står ut 

Farhågor 

Rädsla och oro  

 Bli medveten 

Slut på väntan 

Glädje  

Hantering Finna sig i det som är 

Gilla läget 

Strategi Att bemästra och lyckas 

 

 Få möjlighet råda sig 

själv 

Slippa plikter 

Frihet  

 Känna sig passiv 

Känna sig begränsad 

Beroende  

Stöd Att bli sedd där man är 

Känna sig 

omhändertagen 

Trygghet  

 Känna sig osynlig 

Känna sig utlämnad 

Otrygghet  

Behov Önska information 

Behov av förklaring och 

vägledning 

Delaktighet  
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Att vara i en period av ovisshet 

Alla föräldrar upplevde det tidiga förlossningsskedet, s.k. latensfas som en känslomässigt 

laddad period präglad av blandade känslor. Det som var mest uppenbart i berättelserna var 

att förlossningsstarten blev den höjdpunkten som kännetecknade den tidiga förlossnings-

perioden för föräldrarna. Föräldrarna var förväntansfulla och längtade att få träffa sitt barn 

och beskrev förlossningsstarten i ord som - omvälvande, spännande och skrämmande på 

samma gång, och - stort, overkligt och otäckt. De första värkarna och andra typiska 

symtom i samband med förlossningsstarten som blodblandad slempropp och/eller 

misstanke om vattenavgång förstärkte kvinnornas intuition att det var något på gång. Att 

inte känna igen symtomen och att inte veta vad som pågick och hur partnern skulle reagera, 

ökade kvinnans känsla av osäkerhet. Svårigheter att anpassa den nya kunskapen om 

förlossningen som de skaffade sig under graviditeten och svårhanterbar smärta, gjorde att 

kvinnorna kände sig otrygga i hemmet.  

 

Oro och rädsla upplevdes inte av föräldrarna som främmande under latensfasen. Kvinnorna 

upplevde att dessa känslor blev mer påtagliga om deras förväntningar under graviditeten 

inte stämde med de verkliga upplevelserna och/eller inte visste om det som hände var 

normalt. Kvinnorna kunde relaterade sin oro till hur deras graviditet hade varit, deras egen 

mors erfarenheter och även på tänkbara förlossningssituationer. Dessa känslor var inte 

heller främmande för männen, då de berättade om sin tvekan om att klara av förlossningen 

och vad de skulle förvänta sig. Männen var även osäkra på hur de skulle reagera på 

partnerns smärta och kände oro över barnets hälsa.  

Att bemästra och lyckas 

Föräldrarna hade olika strategier för att hantera latensfasen. Genom att ta en promenad 

eller tvärtom, ligga i sängen och vila, försökte kvinnorna observera om värkarna tilltog 

eller avstannade. Detta för att bättre förstå om förlossningen hade startat. Kvinnorna 

förväntade sig smärta men de visste inte hur de skulle reagera på den. Det fanns skillnader 

i kvinnornas berättelser om hur de upplevde smärtan i det tidiga förlossningsskedet. De 

flesta ansåg att hantering av smärtsamma sammandragningar var tröttsamt och 

energikrävande. Kvinnorna uttryckte sig att det tidiga förlossningsskedet var en period för 

att kunna lära sig hantera smärta i det senare skedet. Men det som var gemensamt i 

kvinnornas berättelser var att smärtan i samband med värkarna var förväntad, men 

oförutsägbar. 

 

Taktiken som kvinnorna använde sig av för att hantera smärtsamma sammandragningar var 

att de försökte behålla lugnet och koncentrera sig på något annat, d v s utföra vardagliga 

sysslor, läsa en bok eller se på TV. När smärtan var hanterbar använde kvinnorna ny- 

inlärda copingstrategier, som de fick veta från internet, litteratur eller lärde sig på 

föräldraförberedande kurser. När smärtan blev svårhanterbar använde kvinnorna egna 

strategier. De duschade, satt på pilatesboll och/eller använde värmekuddar. Enligt 

kvinnorna var det viktigast att göra det som kändes bra och bekvämt i denna stund. Natten 

upplevde kvinnorna som mer påfrestande då de inte kunde sova på grund av värkarna och 

att de inte hade möjlighet att dela detta med någon. Detta gjorde att de kände sig utlämnade 

och ensamma.  
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Fädernas taktik att hantera situationen hemma var att behålla lugnet och att finnas till 

hands. I berättelserna framgick att de inte sökte lika mycket information om förlossningen 

som deras partner gjorde. Detta motiverades med att de ville skaffa sin egen bild om 

förlossning eftersom de hört talas om att varje förlossning är unik. Fäderna upplevde att de 

hade svårt att hitta sin roll för att stödja sin partner under latensfasen och såg sin roll 

tydligare senare under förlossningen. De saknade kunskap om vad som var bästa hjälpen i 

denna fas eftersom den förberedande föräldraskapkursen mest handlade om den aktiva 

förlossningsfasen och tiden på BB. Den enda informationen på föräldragruppen som 

samtliga paren fångade upp och som upprepades under flera tillfällen, var att de skulle vara 

hemma så länge som möjligt när kvinnan fick sammandragningar. 

De sa flera gånger att åk in så sent ni kan… de sa flera gånger att det inte var så 

att man åker in och ut… man fastnar där ganska fort…(Man 2) 

Fäderna upplevde att de kände sig tryggare och mer engagerade i den nya situationen när 

de kände sin partner väl och hade en öppen dialog med henne. Detta gav en bättre 

möjlighet att se sin partners behov och stödja henne. Massage var den mest förekommande 

hjälpen som framkom i deras berättelser. För det mesta var fäderna tvungna att anpassa sig 

efter partners behov och behövde även begära ledighet hos sin arbetsgivare när deras 

partner trodde att förlossningen hade startat. Fädernas trötthet på grund av arbetet och 

behov av vila för att klara av förlossningen framgick även i kvinnornas utsägelser.  

Att känna frihet innebar för kvinnorna att bli förstådd av sin partner och att kunna ha 

valmöjligheter. Vissa kvinnor behövde utrymme för att vara för sig själva när de hanterade 

smärtsamma sammandragningar. Samtidigt kände de trygghet när de visste att personer i 

den närmsta kretsen fanns till hands i hemmet. 

… Sen var det skönt att man kunde vara uppe och hade någon att prata med, att 

inte vara helt själv…(Kvinna 3) 

Däremot att känna sig begränsad eller vara tvungen och vänta på att söka hjälp gjorde att 

kvinnorna kände sig beroende. 

Trots olika strategier upplevde kvinnorna att deras oerfarenhet och oförmåga att tolka det 

som skedde i deras kroppar påverkade deras möjlighet att slappna av i hemmet. Alla 

föräldrar var eniga om att det enda som underlättade var att söka stöd hos barnmorskan. Att 

följa värkarnas längd och frekvens var något som var objektivt och det gav föräldrarna en 

känsla av kontroll över situationen. Paren upplevde att de kände sig kluvna när kvinnan 

hade värkar som kom tätare och tätare och de visste inte om det var dags att kontakta 

förlossningen.  

 

När kvinnorna upplevde att det inte längre gick att hantera situationen i hemmet 

kontaktade de i första hand barnmorskan på förlossningsavdelningen via telefon. 
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Kvinnorna berättade att de alla fick erbjudandet att komma till förlossningsavdelningen för 

kontroll och de kunde själva avgöra när. De som uppmanades av barnmorskan att stanna 

hemma ett tag till kände sig ovälkomna eller att inte bli tagna på allvar. Alla kvinnor var 

eniga om att värkarna avtog i sin kraft och frekvens i samband med ankomsten till 

förlossningen. Barnmorskans bedömning om kvinnan var i ett aktivt förlossningsarbete 

bestod av tolkning av värkarbetet med hjälp av CTG, vaginal undersökning och ett kort 

samtal med kvinnan. 

 

Minst två gånger kom paren i kontakt med barnmorskan under latensfasen. Kvinnorna 

upplevde att det första mötet med barnmorskan var formellt, men mycket värdefullt. Att få 

veta att det som hände var normalt och att få hjälp med att tolka symtom, gav kvinnorna 

bekräftelse och stärkte deras tillit till sig själva. De kände sig även väl omhändertagna. 

Däremot att inte bli sedd som en unik människa, att inte få tillräckligt med information om 

vad som kommer att göras, och lång väntan på beslut/ bedömning upplevdes av kvinnorna 

som frustrerande. De upplevde sig sårbara i mötet med barnmorskan oavsett om det 

handlade om undersökningar eller om endast behov av bekräftelse och vila eftersöktes. 

 

… Jag vet faktiskt inte, frågade inte heller, de ville bara ha kvar oss, visste inte att 

man kunde göra på något annat sätt …(Kvinna 5). 

 

Fäderna berättade att de hade full förståelse över att barnmorskan lade all fokus på kvinnan 

och det ofödda barnet i detta möte. Men att inte bli sedd som likvärdig person i sitt barns 

födande gjorde att de kände sig åsidosatta. Deras känsla av ensamhet skulle minskat om de 

fått känna sig viktiga och fått individuellt stöd.  

 

När barnmorskan efter bedömning meddelade att kvinnan fortfarande befann sig i latensfas 

uppmuntrades kvinnan och hennes partner att återvända hem. Kvinnorna beskrev att de 

kände besvikelse över beskedet, eftersom de ville föda och träffa sitt efterlängtade barn. 

Trots allt upplevde kvinnorna också en lättnad eftersom de hade fått bekräftelse på att 

deras förlossning var på gång. Kvinnorna fick välja om de ville stanna på förlossnings-

avdelningen eller om de önskade återvända hem för att invänta starkare och mer 

regelbundna värkar. Blivande fäderna berättade att de i förväg hade kommit överens med 

sin partner att hon skulle få bestämma hur hon ville ha det under sin förlossning och vad 

som kändes bäst för henne. De par som valde att åka hem kände sig trygga, tack vare att de 

visste att de fick ringa eller komma till förlossningen när de önskade. Däremot ett par som 

inte fick lugnande besked, upplevde situationen som stressande. 

 

 … Träligt, fram och tillbaka, att inte veta nånting…(Kvinnan 5) 

 

Hur lång tid kvinnorna hade varit hemma innan de återvände till förlossningsavdelningen 

varierade. I kvinnornas berättelser framgick att den främsta orsaken att åka in igen var 

tilltagande smärta och behov av smärtlindring. Till de kvinnor som fortfarande var i 

latensfas erbjöd barnmorskan sovdos eller bad. Att få möjlighet till vila på grund av 

utmattning och se att partnern blev sedd av vårdpersonalen, hjälpte kvinnorna slappna av 

och få nya krafter. 

 

…för att det blir mycket lättare för kvinnan om mannens behov är 

tillfredställda…Det är klart att du behöver mat i trettio timmar...(Kvinnan 2) 
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 De flesta föräldrar var eniga om att hemmiljö var bättre för kvinnan för att få lugn och ro.  

Även avståndet mellan hemmet och sjukhuset hade stor betydelse, ju kortare resa desto 

tryggare kändes det att vara hemma. Sjukhusmiljö upplevdes av flera par som mer 

skrämmande på grund av allt oljud och skrik som kunde höras. 

 

Alla utom en förlossning avslutades vaginalt. Överlag var alla nyblivna föräldrar nöjda 

med det stöd de fick av barnmorskorna och/eller vårdpersonalen under hela förlossnings-

förloppet. Kvinnorna var eniga om att tiden hemma med värkar var mest påfrestande, trots 

att de visste om att förlossning hos förstföderskor kan ta längre tid. Men allra viktigast för 

föräldrarna var att deras barn mådde bra efter förlossningen. 

 

I föräldrarnas berättelser framgick att ha socialt nätverk är mycket viktigt för att kunna 

hantera latensfasen och för att kunna genomgå sin förlossning. Men den största tryggheten 

i denna process var enligt föräldrarna, barnmorskan/vårdpersonalen. Tryggheten ansågs 

vara en lugnande, lyssnande och närvarande barnmorska. Att inte få tillräckligt stöd, 

avsaknad av barnmorskekontinuitet och/eller ha en otrevlig och styrande barnmorska 

ökade föräldrarnas känsla av otrygghet såväl under graviditet som vid förlossning.     

DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

Valet att utföra en kvalitativ intervjustudie anser författarna vara en lämplig metod för att 

kunna undersöka och belysa förstagångsföräldrars upplevelser av den latenta fasen. En 

semistrukturerad intervjumetod användes oavsett om samtalet skedde i direkt möte eller 

via telefon. Att genomföra intervjuer med hjälp av intervjuguiden anser författarna som en 

styrka. Eftersom detta gav möjlighet för informanterna att fritt berätta om sina upplevelser 

med fokus på det tidiga förlossningsskedet. Intervjuguiden sammanställde författarna 

själva och vilken handledaren läst innan intervjuerna. Dock märkte författarna under 

genomförandet av intervjuerna att föräldrarna var mer fokuserade på den aktiva 

förlossningsfasen, därför övergick deras berättelser snabbt från latensfasen till själva 

förlossningen. Författarna fick vid upprepande gånger ställa samma frågor som ledde 

samtalet tillbaka mot latensfasen. Därför anser författarna att intervjuguiden som användes 

var ett bra stöd för att se till att alla frågor som täcker syftet var besvarade i enlighet med 

Polit och Beck (2006).     

 

Sex föräldrapar valdes att delta i denna studie. Juni – augusti valdes som period under 

vilken förstagångsföräldrar fått barn. Författarna motiverar valet av denna period med 

tanke på förstagångsfamiljer som kanske behövde tid för att hitta sig själva i den nya rollen 

som föräldrar. Fyra par gav sitt skriftliga godkännande att delta. Sökandet efter deltagare 

utökades och ytterligare två par gav sitt samtycke. Sammanlagt fem förstagångsföräldrapar 

och en nybliven mor deltog i studien. Valet av antalet intervjupersoner motiveras av att det 

ansågs vara tillräckligt många för att få variation i upplevelserna av det tidiga 

förlossningsskedet samt att finna mångfalden i svaren. Eftersom studier med kvalitativ 

ansats ger, enligt Polit och Beck (2006) mycket information om få personer.  
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Sammanfattningsvis intervjuade författaren VH tre svensktalande föräldrapar. En utav de 

tre intervjuerna genomfördes endast med den nyblivna mamman via telefon, då fadern 

plötsligt fått förhinder att delta. Författaren JP intervjuade tre svensktalande föräldrapar. 

En utav de tre intervjuerna genomfördes med den nyblivna mamman i direkt möte och med 

kvinnans partner via telefon. Författarna tror att intervjua via telefon inte behöver vara 

negativt, då deltagaren kan vara mer konfidentiell och vågar berätta mer om sina upp-

levelser.  

Vid intervjutillfällena strävade författarna att hålla en respektfull och vänlig atmosfär med 

informanterna. Innan varje intervju samlades sociodemografiska data om informanterna. 

Att intervjua båda föräldrar samtidigt lät författarna även iaktta parets samspel med 

varandra och barnet. Detta anses som en styrka för att bättre kunna förstå och tolka 

föräldrarnas upplevelser under dataanalysprocessen. Men författarna utesluter inte att det 

skulle vara bättre att genomföra intervjuerna tillsammans och kanske med en förälder i 

taget. I två intervjuer som genomfördes enbart med mammorna, upplevde författarna att 

dessa berättade djupare om sina upplevelser, de hade kanske inte berättat på samma sätt 

om partnern varit med. Detta gäller kanske även papporna om de skulle intervjuats 

ensamma.  

 

Insamlade data analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008). Valet av analysmetod motiveras med att den var passande till metodval 

och att författarna förutsättningslöst kunde analysera texterna för att kunna undersöka och 

belysa hur förstagångsföräldrarna upplever av latensfas. Resultatets som tagits fram med 

hjälp av innehållsanalysen trovärdighet bedöms enligt kriterierna: giltighet, tillförlitlighet 

oh överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

För att öka studiens giltighet och besvara studiens syfte beskrev författarna noggrant 

urvalet och analysprocessen. I början övervägde författarna vilken metod för 

datainsamlingen som skulle vara relevant att använda, vilken strategi som skulle utnyttjas 

för att hitta informanterna och vilken metod som skulle passa för att analysera insamlad 

data. För att hitta informanterna till studien använde författarna ett strategiskt urval. Denna 

typ av urval används enligt Polit och Beck (2006) för att medvetet hitta personer som är 

mest representativa och har mycket att berätta om det aktuella ämnet. Ingen avgränsning 

gjordes med avseende på deltagarnas ålder, sociala förhållanden eller utbildning. Eftersom 

informanter med olika erfarenheter kan ge större variation i svaret (Graneheim & 

Lundman, 2004), ansåg vi det som en styrka. Ytterligare styrka med urvalet var att alla 

informanterna hade upplevt det tidiga förlossningsskedet och önskade delge sina 

upplevelser. Dessutom bodde de i två olika regioner i Sverige, vilket gjorde att vi fick ta 

del av erfarenheterna från skilda län. Samtliga deltagare var av svensk härkomst. 

Författarna anser detta som en svaghet och utesluter inte att deltagare med annan etnisk 

bakgrund kanske skulle påverkat resultatet.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt för studiens trovärdighet att de 

meningsbärande enheterna som svarar på syftet, används till dataanalysen. För att stärka 

studiens tillförlitlighet gavs en noggrann beskrivning av analysarbetet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Författarna analyserade texterna var för sig. För att få 

helhetsbilden lästes texterna flera gånger. Därefter diskuterade författarna texternas 

innehåll med varandra. För att kunna hantera textmassan delades texten i tre domäner: 
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upplevelser av latensfasen, hantering av latensfasen och behov, samt upplevelser av mötet 

med barnmorskan. Varje domän fick en egen färg. Därefter identifierades 

meningsenheterna, vilka kondenserades, abstraherades och kodades. 

 

Koderna som hörde till någon av domänerna färgmarkerades med samma färg. Detta för att 

lättare kunna arbeta med dem. När författarna var färdiga med kodningen av sin första 

intervju diskuterade de igen om analysprocessen för att vara säkra att koderna stämde med 

meningsenhetens innehåll samt för att uppnå konsensus. Koderna jämfördes med avseende 

på likheter och skillnader och grupperades i underkategorier och kategorier. Bearbetningen 

resulterade i elva kategorier. Efter ytterligare jämförelse av innehåll inom och mellan 

kategorier sammanfördes dessa till nio kategorier. Exempel på kategorier som 

sammanfördes var att koderna under kategorin ”tvekan” sammanfördes till ”osäkerhet”. 

Därefter formulerade författarna teman som grundade sig på texterna, innehållet på 

kategorierna och författarnas uppfattning av den underliggande innebörden. För att stärka 

resultatets tillförlitlighet presenterades även citat från intervjuer i resultatdelen. Lundman 

och Graneheim(2008) skriver att detta är ett sätt att ge läsaren möjlighet att göra en 

bedömning av studiens giltighet.  

 

Författarna var medvetna om att då studien handlar om upplevelser kan det vara svårighet 

att skilja på en del kategorier, då det även kan passa bra in i flera kategorier. I resultatet har 

vi gjort vårt yttersta för att inte förlora väsentligt innehåll. Som stöd hade författarna 

handledaren som expert som läste resultatdelen och granskade om koder och kategorier 

överensstämde med textinnehållet, såsom rekommenderas av Graneheim och Lundmans 

(2008). 

 

För att öka studiens tillförlitlighet är det viktigt enligt Graneheim och Lundman (2004) att 

ställa samma frågor till alla deltagare. Frågeguiden som författarna använde under 

intervjuerna var till stor hjälp för att hålla fokus på det område som undersöktes. Dock 

skulle det ha varit bättre om båda författarna gemensamt haft möjlighet att intervjua 

deltagarna. Då intervjuerna enligt Graneheim och Lundman (2004) är en process, kan det 

ge upphov till nya frågor, vilket gör att forskaren utvecklas och får en ny insikt om 

problemområdet.  

 

Polit och Beck (2006) skriver att i kvalitativa studier är överförbarheten av resultat inte det 

väsentliga. Däremot eftersöks förståelse av fenomen som kan överföras till andra grupper 

eller situationer.  Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan forskare ge förslag, men att 

det är läsaren som avgör om resultatet kan överföras i andra sammanhang. Författarna hade 

inga tidigare erfarenheter av att genomföra denna typ av studier. Däremot hade de 

förkunskaper i ämnet vilket var till hjälp för att förstå och följa parens berättelser av 

händelseprocessen, med fokus på latensfasen. Författarna var medvetna om att egna 

attityder och värderingar kunde påverka tolkningen av data. Men försökte ändå tolka 

parens upplevelser med öppenhet. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet var att undersöka och belysa förstagångsföräldrars upplevelser i latensfasen. 

Resultatet visade att de första värkarna eller andra symtom tolkade kvinnorna som att deras 
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förlossning startat. Förlossningstarten upplevdes av blivande föräldrar som en 

känslomässigt laddad period präglad av blandade känslor. När kvinnornas förväntningar 

inte stämde med de verkliga upplevelserna ökade deras känsla av osäkerhet i hemmet. 

Smärtan i samband med värkarna beskrev kvinnorna som förväntad men oförutsägbar. 

Svårhanterbar smärta och behov av bekräftelse initierade deras sökande av stöd hos 

barnmorskan. Lugnande besked och valmöjligheter upplevdes av paren som positivt 

oavsett om de fick återvända hem. Van Teeffelen, Nieuwenhuijze, Korstjens (2011) menar 

att kvinnorna (som majoriteten var förstföderskor) ville ta eget ansvar för sin hälsa, men då 

de kände att allt som hände var obekant och nytt för dem behövde de individuellt stöd. De 

hade en önskan att få information och emotionellt stöd från barnmorskan med fokus på 

psykologiska och fysiologiska förändringar. Medicinska kontroller hjälpte inte, de ville 

veta vad som hände och hur de skulle hantera det. 

 

Beebe och Humphreys (2006) beskriver i sin studie om förlossningens start och hur svårt 

det kan vara att diagnostisera den icke aktiva fasen för en förstföderska. Många upplever 

denna latenta fas som den längsta och arbetsammaste och får rådet att stanna kvar hemma 

under denna tid. Detta stämmer väl in på vår studie där samtliga par fått rådet att stanna 

kvar hemma så länge som möjligt när förlossningsarbetet sätter igång. Men att inte veta 

vad som var på gång och hur länge de ska få vänta innan det aktiva förlossningsarbetet 

sätter igång, upplevdes av många som en oviss tid. 

 

Det kan vara svårt att hantera denna nya situation. Då kvinnan befinner sig hemma i sin 

förmodade trygghet, tillsammans med sin partner och ibland även vänner, med 

smärtsamma sammandragningar, kan göra att denna trygghet plötsligt upplevs som ganska 

liten. Kvinnan letar efter sätt att andas, stå, röra sig, använda värme, TNS, allt för att 

försöka hantera och bli av med ytterligare en värk. En värk närmare målet. Vi kan förstå 

hennes sätt att tänka och handla i denna nya situation, för att veta vad hon har för behov så 

behöver hon först komma ifatt sig själv, bli bekant med värkarna, avgöra och känna efter 

vad just hon behöver för att kunna be om hjälpen. Ensamheten kan vara ett sätt att 

förbereda både sig själv och partnern. Bara vetskapen om att han finns i närheten kan 

fungera som trygghet. Från partnerns syn att tänka och ett försök att ens förstå vad hans 

kvinna går igenom, tar han ett steg tillbaka, för han vill inte störa och upplever en samtidig 

känsla av rädsla, för han vet verkligen inte vad han kan bidra med för att på något sätt 

lindra och hjälpa. De uttrycker en känsla av maktlöshet.  

 

Den blivande fadern koncentrerar sig istället på själva förlossningen, på förlossnings-

avdelningen, för det är det han fått information om att göra, för att vara ett stöd då, inte nu i 

detta skede utan senare, då allt sker på riktigt. Det enda som föräldrarna gemensamt minns 

från föräldrautbildningen, är att de inte ska åka in för tidigt till förlossningen. Detta 

grubblas på under tiden hemma. För åker de till förlossningen då stannar man och sen 

kommer barnet. Detta skede när de blivande föräldrarna fortfarande befinner sig hemma 

med mer eller mindre smärtsamma värkar, nämns nästan inte på föräldrautbildningen. För 

förstagångsföräldrar så finns inget konkret att jämföra med, kanske har de blivande 

föräldrarna på egen hand tagit reda på eller fått höra från en vän hur latensfasen kan 

upplevas. 

 

Då paren till slut valde att åka in till förlossningsavdelningen på grund av kraftiga värkar 

eller vattenavgång, ändå ”bara” befann sig i den latenta fasen av förlossningsskedet, hade 
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samtliga par i detta arbete, möjligheten att själv avgöra om de ville stanna kvar på 

förlossningsavdelningen eller att åka hem. Trots valmöjlighet att få stanna där personal 

med god kunskap och möjlighet till att övervaka barnet fanns, valde de flesta att åka hem. 

Därför anser vi det som en styrka att möjligheten funnits att de själva kunnat påverka sin 

situation, vilket kan ha bidragit till att de flesta ändå upplevde bemötandet som en styrka. 

Vi upplever att på de mindre sjukhusen där antalet förlösta kvinnor per år ligger mellan 

600-800, vårdas fler kvinnor på förlossningsavdelning under latensfasen än på de större 

klinikerna. En orsak kan vara bättre överblick av patienter då upptagningsområdet är 

mindre, dock kan det även tolkas från en negativ sida, att i ett tidigt skede läggas in och då 

ligger interventioner nära till hands. En önskan hade varit att ta del av antalet och olika 

interventioner samt utfallet på dessa två förlossningsavdelningar. 

 

Meleis (2000) menar att varje övergångsfas karakteriseras av förändring och rörelse över 

tid med en identifierbar slutpunkt. Därför är det kanske inte så konstigt att blivande 

föräldrar upplever förlossningsstarten som en stor händelse, vilket ger dem insikt om att de 

har utvecklats och kommer få en ny roll- som föräldrar. Även Darvill, Skirton och Farrand 

(2010) poängterar att början av graviditet och förlossning är en betydelsefull period, 

speciellt för förstföderskor. Denna period upplevdes av de nyblivna föräldrarna som en 

omvandling från enskilda individer till riktiga familjemedlemmar. De blivande föräldrarna 

upplevde ofta att deras förväntningar ej stämde med det som sedan hände på riktigt, är det 

ett uttryck för besvikelse eller bara ett konstaterande? I litteraturgenomgången har vi 

noterat att det är vanligt förekommande att förväntan och verkligheten ej överrensstämmer. 

Kan det vara så att i naturen fungerar det så att kvinnans gravida kropp, vid 

förlossningsstart på något sätt ställer in sig så att mamman endast skall följa med i 

kroppens arbete fram till att barnet föds? 

 

Några mödrar beskrev att de var missnöjda med att de blev ifrågasatta om vattnet gått eller 

blev bedömda utifrån beteendet under värken. Detta beteende har vi som barnmorske-

studenter även råkat på under vår verksamma praktiska period, att barnmorskan gör någon 

slags bedömning som ofta grundar sig på vad som är vanligast förekommande. Istället för 

att handlägga och möta föräldrarna i just deras fas, sitta en stund, samtala, känna in, lyssna, 

upprepa och berätta. Bara i mötet mellan barnmorska och blivande mamma kan vi utläsa 

mycket viktig information. Barnmorskan bör lyssna på vad kvinnan berättar, istället för att 

koncentrera sig på att använda instrument eller tecken på att identifiera förlossningsstarten 

(Greulisch & Tarrant, 2007).  

 

I Bailit, Dierker, Blanchard & Mercers (2005) studie resulterade undersökningen i att de 

kvinnor som blir inlagda under den latenta fasen avstannar förlossningsarbetet oftare i den 

aktiva delen, jämfört med de som läggs in i aktiv fas. Detta är en intressant och lärorik 

syntes för oss barnmorskor och övrig personal att tänka på då vi möter blivande föräldrar 

som söker vård i latensfasen. Våra förstagångsföräldrar hanterade sina värkar genom att 

försöka följa kroppens signaler, antingen tillsammans med sin partner eller med nära 

vänner. Barnett, Hundley och Kane (2008) skriver att kvinnor som undersöks av 

barnmorska i latensfas, men då gärna på annat ställe än förlossningsavdelning, gör färre 

antal polikliniska besök på förlossningsavdelning och vårdas kortare tid på 

förlossningsavdelning i samband med förlossningen. Studien visade att undersökning och 

lugnande besked kan minska kvinnans eventuella oro. De upplevde även att de hade större 

kontroll över sin situation. 
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Kvinnorna uttryckte oro över hur partnern skulle klara själva förlossningen och på grund 

av det så valde kvinnorna många gånger att söka ensamheten. Kanske bör vi kvinnor tänka 

om, att försöka ge sig hän, att våga be om hjälp och ställa mer krav. Blivande fäder kan, 

förståeligt, ha svårt att sätta sig in i och känna en kvinnas gravida symtom, men inget sagt 

om att de inte önskar vara viktiga och delaktiga under hela processen. Ett beslut om att 

skaffa barn är oftast gemensamt. Fäder upplevde att de hade svårt att känna sig delaktiga 

och stödja sin partner under latensfasen. Partnerns roll upplevde vi handlade mer om att ge 

kvinnan plats i detta skede. De blivande fäderna upplevde att de hade svårt att känna 

delaktighet och att stödja sin partner under latensfasen. Kan det vara så att fäderna inte vet 

hur de skall ge stöd i denna fas, vilket gör att de söker sig bort från sin partner? Kan stödet 

”bara” bestå i att finnas nära och att bekräfta? Att våga vara tyst eller att våga fråga. 

 

McKellar, Pincombe och Henderson (2008) berättar i deras studie om fäders beskrivningar 

angående att få stöd och att ge stöd, att de har andra behov av exempelvis information än 

vad mammor har. De menar att önskvärt vore om mer faderspecifik information lyftes på 

föräldrautbildningen. Vi ser att vänta och föda barn mycket handlar om mammans tid och 

hur hon skall förbereda sig, kanske är det dags att lyfta upp fadersrollen, redan från tidig 

graviditet. Detta tror vi både kan gynna den kommande föräldrarollen och även relationen 

mellan kvinnan och mannen.  

 

I denna undersökning kunde vi utläsa att alla graviditeter var planerade utom delvis en. 

Hur latensfasen upplevdes av föräldrarna där graviditeten delvis var oplanerad kan tolkas 

på olika sätt. Främst att det handlar om okunskap då paret haft flera olika barnmorskor 

under graviditeten och att paret ej helt varit överrens om att skaffa barn. Samt att 

latensfasen och hantering överhuvudtaget nästan inte nämns på mödrahälsovården. Detta 

sammantaget kan ha resulterat i frustration som lett till ökad oro och rädsla hos båda 

föräldrarna. Att de inte haft utbildning och en otrygg social situation vet vi kan bidra. Hade 

de däremot haft en kontinuitet i mötena med barnmorskan kanske denna rädsla haft större 

chans att fångats upp och bearbetats.   

 

I vårt resultat framkommer att barnmorskan både inom mödrahälsovård samt 

förlossningsvård, har en mycket betydande roll i att förbereda, förstå och vägleda blivande 

föräldrar genom latensfasen. I Janssen, Still, Klein, Singer, Carty, Liston och Zupancics 

studie (2006) visar på att de förstföderskor som får råd och stöd antingen via telefon eller 

att barnmorskan gör hembesök under latensfasen, besöker förlossningsavdelningen färre 

antal gånger. Kan det vara så att kvinnan upplever ett lugn och känner trygghet i sin 

situation, genom att barnmorskan kommer hem till deras hemmiljö? Att bekräfta kvinnan 

där hon är, berömma och ge råd kan även ge kvinnan ny kraft att orka en stund till, 

sk.empowering. 

 

Styrkorna som vi sett har varit att barnmorskan varit tillgänglig, haft tiden, lyssnat och 

bekräftat. Föräldrarna har upplevt en stor trygghet genom att de haft möjligheten att själva 

avgöra om de vill bli kvar på förlossningsavdelningen i latensfas eller åka hem. Att få 

bekräftat att förlossningen satt igång men att de befunnit sig i latensfas var något som de 

flesta upplevde som skönt att höra från barnmorskan. Detta bekräftas i Carlsson, Hallberg, 

och Odberg Petterssons (2007) studie, där barnmorskans viktiga roll stärks genom att 

hjälpa kvinnan hantera latensfasen och samtidigt se när kvinnan behöver lämna över 
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ansvaret. Att även bekräfta kvinnans smärta och det normala i den långsamma process som 

latensfasen anses viktigt enligt Austin och Calderon (1999).  

 

Barnmorskans attityder och förutfattade meningar återspeglas i barnmorskans sätt att tänka 

på kvinnan, graviditet, barnmorskerollen och den vård hon ger (Bryar, 1995). Allt stöd som 

kvinnan söker kan hon under kortare tid få till sig om barnmorskan och kvinnan byggt upp 

en förtroendefull relation. Barnmorskor som arbetar i vårdmiljö som domineras av 

medicinsk modell, bemöter kvinnan som en gravid kvinna, kontrollerar hennes graviditet 

och kvinnan har ringa möjligheter att göra eget val. Vi som blivande barnmorskor anser i 

enighet med Bryar (1995) att kvinnan alltid bör stå i centrum och att hon skall ha 

möjligheten att välja den vård hon själv önskar utifrån den information hon fått av 

barnmorska och eventuella läkare. 

Slutsats, förslag till vidare forskning 

Denna studie synliggör vikten av barnmorskans stödjande roll för de blivande föräldrarna 

under latensfasen. Blivande föräldrar behöver känna sig trygga för att kunna hantera den 

okända situationen. Därför uttrycker de behov av individuellt anpassat stöd i föräldraskap 

under graviditeten och under det tidiga förlossningsskedet. För blivande föräldrar är det 

viktigt att barnmorskan/vårdpersonalen tar dem på allvar, stödjer dem samt ser den 

blivande pappan som en likvärdig person. Med tanke på vårt mångkulturella samhälle, 

skulle det vara av intresse att utföra vidare studier som undersöker och belyser hur 

blivande föräldrar med utländsk bakgrund upplever det tidiga förlossningsskedet. 

Implementering till klinisk verksamhet 

Studien har i stort gett ett positivt utslag och upplevelserna som förstagångsföräldrarna 

delat med sig, har gett oss ytterligare tankar och grunder att gå vidare med. Att möta 

blivande mammor och pappor i vårt yrke, både inom mödrahälsovård och på 

förlossningsavdelning, ställer höga krav på sättet vi bemöter på. För att på bästa tänkbara 

sätt möta alla olika personligheter och familjesammansättningar krävs att vi har en god 

människosyn. Att dessutom ha förmågan och finna de som är i extra behov av vår omsorg 

och närhet krävs att vi vågar bemöta en annan människa där hon/han befinner sig.  Kan vi 

tänka om inom förlossningsvården? Att bemöta kvinnan och hennes partner i latensfas, ge 

det stöd, den vägledning som just de har behov av. Antingen genom att möta de blivande 

föräldrarna i deras hemmiljö, för att på så sätt lugnt och stilla ge personliga råd och 

vägleda genom den latenta fasen. Eller att ha ett enskilt, avsides rum intill förlossning, där 

en barnmorska tar emot blivande mödrar under latensfas, kan erbjuda akupunktur, råd och 

vägledning, sovdoser etc. Tillgång att rådgöra med kollegor och doktor skall alltid finnas. 

 

Kanske bör vi som barnmorskor tänka om i hur och vad vi bör lägga fokus på i en 

utbildning som handlar om att ”lära” sig bli förälder. Om strävan är att kvinnan skall föda 

så naturligt och efter kroppens egna signaler, utan en risk för interventioner om kvinnan 

läggs in för tidigt, d.v.s. i latensfas, kanske vi som barnmorskor inom förlossnings och 

mödrahälsovård gemensamt kan komma fram till en handlingsplan.   
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                                            Bilaga 1.   

 

Information och förfrågan till förstagångsföräldrar om deltagande i en 

studie angående deras upplevelser av det tidiga förlossningsskedet och 

mötet med barnmorskan/vårdpersonalen 

Bakgrund och syfte  

Många blivande föräldrar upplever att deras förlossning börjar på riktigt när de kommer in 

till förlossningen, även om det kan innebära en lång väntan tills själva öppningsfasen 

startar. Latensfas är tiden innan själva öppningsskedet börjar. Denna tidiga fas innebär att 

kvinnan kan uppleva sammandragningarna mer kraftfulla och att de kommer tätare men 

med oregelbundenhet, hon känner tydligt att något är på väg att hända. Detta gör att många 

åker till förlossningsavdelningen. 

En del par läggs in under denna fas och förväntningarna växer. För att förlossningen skall 

starta bör sammandragningarna vara regelbundna samt att modermunnen börjar öppna sig 

och barnet tränger neråt. Detta kan ske på några timmar för en del blivande mammor och 

för andra kan det ta längre tid. Vi önskar tillsammans med Er finna ett sätt som får Er att 

känna trygghet och öka Er delaktighet i väntan på ert barn.  

Syftet med studien är att undersöka och belysa hur förstagångsföräldrar (den födande 

kvinnan och hennes partner) upplever det tidiga förlossningsskedet. Vilket behov de 

uttrycker och hur de hanterar situationen. Hur paret upplever mötet med barnmorskan/ 

vårdpersonalen.   

Förfrågan om deltagande 

Studien innebär intervjuer individuellt. Om du och din partner skulle beröras av studien så 

kommer ni att få frågan av ansvarig barnmorska på förlossningsavdelningen om ni är 

villiga att bli intervjuade enskilt.  

Hur går studien till 

Intervjun kommer att börja med att du och din partner får fylla i ett frågeformulär 

(Bakgrundsdata). Efter att ni har fyllt i frågeformuläret kommer ni att få berätta med era 

egna ord hur du och din partner upplevde det tidiga förlossningsskedet, vad som behövdes 

för att ni skulle kunna hantera denna situation. Hur ni upplevde mötet med 

barnmorskan/vårdpersonalen. Intervjulängd beräknas vara ca 30-60 minuter och kommer 

att ske på tid och plats som vi kommer överens om. Er berättelse kommer att spelas in på 

band, därefter skrivas ned ordagrant och analyseras.  

Innebär ditt deltagande några risker eller några fördelar? 

Fördelen att delta i denna studie kan vara att du och din partner har möjlighet att öppet 

berätta om era upplevda erfarenheter för personer som är engagerade och intresserade av 

hur Ni har upplevt tiden kring förlossningen. Er berättelse kan även hjälpa 

barnmorskor/vårdpersonal att blir bättre beredda på att möta blivande föräldrar i liknande 
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situationer i framtiden.  Det kan också kännas positivt att få en möjlighet att reflektera över 

det upplevda. Självreflektionen vidgar vyer, ökar kunskap om sig själv, synliggör egna 

styrkor och svagheter. Allt detta leder till att människan utvecklas, finner styrkan och mod 

att möta nya utmaningar i sin nya roll som förälder. 

Om studien väcker jobbiga tankar eller känslor finns möjlighet till stödsamtal av 

legitimerad psykolog via din BVC alt MVC på Gotland och av Aurora barnmorska via 

förlossningsavdelning på Karlskoga. 

Hantering av insamlade data 

Ditt och din partners svar och intervju kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta 

del av dem och de kommer att kodas före analys. Kodning innebär att man vid analysen 

inte vet vilken intervju som respektive datamaterial tillhör. Kodning gör det också möjligt, 

om man har tillgång till kodnyckeln, att identifiera respektive data och detta kan ibland 

vara nödvändigt för att komplettera information. Datamaterialet och kodnyckel kommer att 

förvaras inlåst och var för sig separat och sparas i 10 års tid. Vid publicering kommer vare 

sig tid, plats eller person att vara möjlig att identifiera. Ansvarig för din och din partners 

personuppgifter är Högskolan i Skövde.  

Hur får jag information om studiens resultat? 

Resultatet från studien kommer att redovisas i vetenskapliga tidskrifter, men allt resultat 

presenteras på ett sådant sätt att du som enskild person inte kommer att kunna identifieras.  

Frivillighet 

Ditt och din partners deltagande i studien är helt frivilligt och ni kan när som helst avbryta 

ert deltagande i studien utan att behöva motivera ert ställningstagande eller att detta på 

något sätt kommer att påverka den vård ni får.  

Vi bifogar med denna förfrågan ”medgivande om deltagande” 

 

 

 

Om Du och din partner har frågor kring studien är ni välkommen att vända er direkt till  

Viktoria Hedenskog  Jolita Pettersson 

Leg. sjuksköterska/barnmorskestudent    Leg.sjuksköterska/barnmorskestudent 

Tel.nr: 0733 140 197 Tel.nr: 0705 931 799 

E-post: a10ullhe@student.his.se E-post:a10jolpe@student.his.se 

 

 



3 
 

Handledare 

Elisabeth Hertfelt Wahn, 

Universitetslektor/Leg Barnmorska, 

Tel.nr: 0500-44 84 31 

E-post: elisabeth.hertfelt.wahn@his.se 
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Medgivande om deltagande 

Jag och min partner har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker 

till att delta. Vi är medvetna om att vårt deltagande är helt frivilligt samt att vi när som 

helst och utan förklaring kan avbryta vårt deltagande. 

Ort och datum 

……………………………… 

Namnteckning 

……………………………… 

Namnförtydligande 

…………………………….. 
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                                                                                                             Bilaga 2. 

Till vederbörande enhetschef  

Anhållan om tillstånd att få genomföra intervjuer med nyblivna mammor och deras 

partner 

Vi är två barnmorskestudenter/legitimerade sjuksköterskor, Viktoria Hedenskog och Jolita 

Pettersson som läser sista terminen på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Skövde. 

Inom ramen för vår utbildning ingår det att skriva en magisteruppsats inom barnmorskans 

huvudområde. Studien kommer att genomföras under hösten 2011. 

Bakgrund och syfte 

Under vår förlossningspraktik mötte vi blivande föräldrar som kom till förlossningen i ett 

tidigt skede, den s.k. latensfasen. Många av dessa par upplever att deras förlossning startar 

i och med deras ankomst till förlossning, även om de kan vara en lång väntan tills själva 

öppningsskedet startar. 

Vi önskar fördjupa oss i detta område, hur vi som blivande barnmorskor kan bemöta dessa 

blivande föräldrar på bästa sätt, stärka deras tilltro till sig själv och öka deras delaktighet i 

sitt barnafödande.  

Syftet med studien är att få ökad förståelse för nyblivna mammors och deras partners 

upplevelser av det tidiga förlossningsskedet. Vilket behov de uttrycker och hur de hanterar 

situationen samt hur paret upplever mötet med barnmorskan/ vårdpersonalen.   

Av detta skäl anhåller vi om tillstånd att få göra intervjuer med nyblivna föräldrar inom Er 

verksamhet (Gotland och Karlskoga). Invalskriterierna är: 1) förstagångsföräldrar, 2) 

förstföderska med okomplicerad enkelbörd fullgången graviditet; 4) kommer till 

förlossningsavdelningen ett tidigt öppningsskede, s.k. latensfas; 5) svensktalande; 6) under 

perioden juni - juli. Vi önskar genomföra intervjuerna snarast möjligast. 

För att kunna göra detta behöver vi hjälp, från Dig som avdelningschef eller annan lämplig 

person inom verksamheten, med att lämna ut skriftlig information om studien samt ett 

medgivande för namnutgivande för deltagande i studien. Då ni har fått svar att 

informanterna medgiver att deras namn och telefonnummer lämnas ut till oss, Viktoria 

Hedenskog (Karlskoga) och Jolita Pettersson (Gotland) tar vi kontakt med dem och 

informerar vidare om studien. Vi kommer att kontakta Er den närmaste tiden för att förhöra 

oss om möjligheter för oss att genomföra intervjustudien. 

Studien kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Allt insamlat material kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att identitet, plats och informanter inte kommer att vara 

möjliga att identifiera. De inspelade samtalen kommer att kodas före analys så att det inte 

framgår vem som sagt vad. En kodnyckel kommer att upprättas. Kodnyckel och 

datamaterial kommer att förvaras inlåsta på skilda platser.  
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Vi bifogar med denna förfrågan ”Godkännande från avdelningschef” (Bilaga 1), 

”medgivande om namnutlämnande” (Bilaga 2), samt informationsbrev om studien (bilaga 

3). Önskas ytterligare information för att kunna fatta beslut i frågan finns möjlighet att få ta 

del av designen för studien. 

Med vänlig hälsning 

Viktoria Hedenskog   Jolita Pettersson 

Leg sjuksköterska/barnmorskestudent      Leg. 

sjuksköterska/barnmorskestudent 

E-post: a10 ullhe@student.his.se  E-post:a10jolpe@student.his.se 

Tel: 0733 140197   Tel: 0705 931799  

 

Handledare:   Elisabeth Hertfelt Wahn, 

Universitetslektor/Leg Barnmorska, 

Tel.nr: 0500-44 84 31 

E-post: elisabeth.hertfelt.wahn@his.se  

 

Skriftligt godkännande från ansvarig enhetschef  

Härmed ger jag mitt tillstånd att Viktoria Hedenskog (Karlskoga) och Jolita Pettersson 

(Gotland) får utföra studien vars syfte är att undersöka nyblivna mammors och deras 

partners upplevelser av det tidiga förlossningsskedet. Vilket behov de uttrycker och hur de 

hanterar situationen samt hur paret upplever mötet med barnmorskan/ vårdpersonalen. 

Ort och Datum 

………………………… 

Namnteckning, enhetschef                          

 

……………………………………………         

Namnförtydligande       
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Bilaga 3 

 

Medgivande för namnutlämnande för deltagande i studien ”Förstföderskans och 

hennes partners upplevelser av det tidiga öppningsskedet och mötet med 

barnmorskan/vårdpersonalen”. 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien ”Förstföderskans och hennes 

partners upplevelser av det tidiga öppningsskedet och mötet med barnmorskan/vård-

personal”.  Jag ger härmed mitt tillstånd att mitt namn och telefonnummer samt adress 

lämnas ut till ansvariga för studien, Viktoria Hedenskog (Karlskoga) och Jolita Pettersson 

(Gotland), så att de kan kontakta mig för vidare information. 

Ort och datum 

……………………………… 

Namnteckning 

……………………………… 

Namnförtydligande 

…………………………….. 
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                                                                                                            Bilaga 4.  
INFÖR  INTERVJU: 

 

1. Ålder: 

 

2. Civiltillstånd, sambo, gift, särbo? 

 

3. Hur länge har du och din partner varit ett par? 

 

4. Utbildning. 

 

5. Var graviditeten planerad? 

6. Hur upplevde Ni graviditeten? 

 

 

Intervjuguiden: 

1. Hur upplevde Ni det tidiga förlossningsskedet? 

2. Hur vill Ni beskriva tankar och känslor när Ni trodde att förlossningsarbetet startat? 

3. Hur hanterade Ni det tidiga förlossningsskedet? 

4. Beskriv mötet mellan Er och barnmorskan på förlossningen. Hur upplevde Ni mötet? 

5. Beskriv känslan, tankar när barnmorskan informerar om att förlossningen inte är i aktivt 

skede. 

6. Beskriv vad Ni kände då Ni fick rådet att återvända hem? 

7. Vad skulle det vara till hjälp för Er i denna situation? 

8. Hur upplevde Ni er förlossning i helhet? 

9. Är det något mer vill Ni tillägga? 

   

 


