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Sammanfattning    
 

Ungefär 90 % av alla födande kvinnor i Sverige är i behov av smärtlindring, antingen 
farmakologisk, icke-farmakologisk eller en kombination av båda. Barnmorskan ska 
kunna ge information och verktyg till kvinnan och partnern under graviditet för att få 
vetskapen om olika metoder av smärtlindring som finns att tillgå. Ämnet är relativt 
outforskat sedan tidigare och endast ett fåtal studier finns inom området. Studiens syfte 
är att beskriva gravida kvinnors upplevelser av information om smärtlindring från 
barnmorskan på barnmorskemottagning. Metoden som använts är kvalitativ 
innehållsanalys med induktiv ansats och totalt intervjuades tio kvinnor. I resultatet 
framkom ett tema vilket var: Att känna tillit hos barnmorskan på förlossningen trots en 
ovisshet inför smärtlindring. Resultatet presenteras i fyra kategorier: Tilltro till att 
barnmorskan på förlossningen kommer att guida, En känsla av kontroll genom 
information om olika metoder, Det är viktigt att få kunskap om smärtlindring, En känsla 
av otillräcklig information. Kvinnorna i studien visar stark tilltro till barnmorskan på 
förlossningen och att det är barnmorskan som har kunskap om vilken form av 
smärtlindring kvinnan är i behov av i ett visst skeende under förlossningen. Kvinnorna 
upplever barnmorskan som en viktig del i födandet och överlämnar sig själva trots att 
det finns en känsla av osäkerhet inför smärtlindring. 
 
 
 
Nyckelord: smärtlindring, barnmorskemottagning, graviditet, upplevelse, 
patientperspektiv, barnmorska, kvalitativ innehållsanalys. 
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INLEDNING 
År 1976 kom beslutet av riksdagen att kvinnor i Sverige har rätt till smärtlindring under 
förlossningen och mer än 90 % av alla födande kvinnor får någon form av smärtlindring 
(Abascal & Jakobsson 2016, s. 494). Barnmorskan skall ha kunskap om att ge 
information och stöd gällande förberedelser inför förlossning för att kvinnan och 
partnern ska känna trygghet (Socialstyrelsen 2006, s. 13).  
 
Enligt Hallgren och Lundgren (2010, s. 112) är det viktigt att ge verktyg till kvinnan 
och partnern under graviditeten för att kunna hantera förlossningen och ingår i 
barnmorskans profession. Verktyg kan innebära att instruera och informera om 
massage, avslappning och andningsteknik, vilket gör det möjligt under graviditeten att 
prova olika alternativ inför förlossningen. Även att delge information om farmakologisk 
smärtlindring under graviditeten ger en ökad trygghet vid barnafödande (Hallgren & 
Lundgren 2010, s. 112). 
 
Valet av ämnet grundar sig i att efter studerat på barnmorskeutbildningen i sex månader 
upplevde författarna att kvinnor i allmänhet har begränsad kunskap om smärtlindring, 
främst när det gäller de icke-farmakologiska metoderna. Genom att studera gravida 
kvinnors upplevelser av information om smärtlindring kan detta bidra till en ökad 
kunskap hos barnmorskan på barnmorskemottagningen.  
 
BAKGRUND 

Sexuell och reproduktiv hälsa 
Den sexuella hälsa är ett tillstånd där individen har ett mentalt, fysiskt, emotionellt och 
socialt välbefinnande kopplad till sexualitet (Socialstyrelsen 2014, s. 11). Den 
reproduktiva hälsan innebär att individen har ett fullständigt psykiskt, fysiskt och socialt 
välbefinnande när det gäller det reproduktiva systemet. De sexuella rättigheterna 
innebär att alla människor har rätt att bestämma över sin sexualitet och sin egen kropp 
(Socialstyrelsen 2014, s. 11). Världshälsoorganisationen WHO (World Healt 
Organisation) beskriver att hälso- och sjukvården ska kunna göra det möjligt för 
kvinnor att genomgå en säker graviditet och förlossning (WHO 2004, s. 8). Rätten att 
uppnå en god sexuell och reproduktiv hälsa inkluderar även att kunna fatta beslut om 
reproduktionen, vara fri från diskriminering, tvång och våld som inkluderas i de 
mänskliga rättigheterna (WHO 2004, s. 8).  
 
Den internationella barnmorskeorganisationen ICM (The International Confederation of 
Midwives) beskriver att barnmorskan arbetar med kvinnor och stödjer deras rätt att 
själva bestämma om sin vård (ICM 1999, ss. 1-2). Med professionella kunskaper arbetar 
barnmorskan för en säker förlossningsvård för alla kvinnor, kvinnors lika värde och 
tillgång till rättvis vård. Barnmorskan ansvarar för sina beslut och handlingar och ska 
kunna stå till svars om konsekvenser uppstår inom vården (ICM 1999, ss. 1–2). 
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Förlossningssmärta 
Förlossningssmärta orsakas av livmoderns sammandragningar och livmoderhalsens 
öppningsgrad som sedan överförs via nerver in i ryggmärgen (Hawkins 2010, s. 1504).  
Senare under förlossningsförloppet orsakas även smärtan av att mellangården tänjs ut. 
Kvinnans svar på smärtupplevelsen kan påverkas av hennes förväntningar på 
förlossningen, samt eventuell rädsla och ångest (Hawkins 2010, s. 1504). Upplevelsen 
av förlossningssmärta är ett komplext, subjektivt och flerdimensionellt svar på sensorisk 
stimuli, smärtan handlar främst om fysiologiska, psykologiska och sociala aspekter 
(Lowe 2002, s. 16). Vidare beskriver Lowe (2002, s. 16) att kvinnan tar hänsyn till sin 
kultur, normer och tro när det gäller hantering av smärta och hälso- och 
sjukvårdssystemet har här en stor roll att stödja kvinnan.  
 
Enligt Olofsson (2003, s. 12) varierar förlossningsupplevelsen mellan olika kvinnor och 
förlossningssmärtan ses oftast som mycket svår. Många kvinnor känner sig oförberedda 
inför smärtan och blir förvånade över värkarnas kraft. Studier har påvisat att över 50 % 
av alla födande kvinnor upplever outhärdliga eller mycket svåra smärtor under sin 
förlossning (Olofsson 2003, s. 12). Svår förlossningssmärta utgör ett stresspåslag för 
kvinnan och påverkar både andningen, cirkulation, endokrina och metabola system i 
kroppen. Detta kan leda till negativa effekter för fostret på grund av försämrat blodflöde 
i moderkakan och syrgaskonsumtionen ökar, vilket indikerar att det finns andra skäl till 
att erbjuda smärtlindring under förlossningen än enbart humanitära skäl (Olofsson 2003, 
s. 21). 
 
Förlossningssmärtan ses inte alltid som ett stort lidande, många kvinnor upplever 
smärtan under förlossningen som den värsta tänkbara och några timmar efter 
förlossningen har många glömt smärtans intensitet och kraft (Abascal & Jakobsson 
2016, ss. 494-495).  Fortsättningsvis menar Abascal & Jakobsson (2016, ss. 494-495) 
att oavsett vilka smärtlindringsmetoder som ges till kvinnan försvinner inte smärtan, 
däremot kan smärtan lindras genom både farmakologisk smärtlindring och icke-
farmakologisk smärtlindring. Psykologiska faktorer har även betydelse för 
smärtupplevelsen och kan handla om mental obalans, inställningen till graviditeten eller 
relationen till barnafadern som påverkar upplevelsen (Olofsson 2003, s. 15). En känsla 
av att tappa kontrollen och otrygghet förstärker smärtupplevelsen (Olofsson 2003, s. 
15). Berg (2010, ss. 37-38) beskriver att förlossningen inte alltid upplevs som positiv 
trots god smärtlindring. Forskning har även visat att förlossningssmärtan som kvinnan 
upplever inte alltid behöver vara kopplad till just smärtan, utan kan grundas i annan 
orsak, såsom brist på tillit till barnmorskan. Vårdpersonal ska vara uppmärksam på hur 
förlossningssmärtan upplevs hos varje kvinna. Det är inte bara kemisk smärtlindring 
som krävs utan närvaro och fysiskt stöd av barnmorskan är grundläggande för att skapa 
ett välbefinnande hos kvinnan och paret (Berg 2010, ss. 37-38).  
 

Patientperspektiv 
Patientperspektiv innebär att det är patienten som utgör fokus för vårdandet och ses som 
en expert på sig själv (Dahlberg & Segersten 2010, ss. 103-104). Vårdarens uppgift är 
att stödja och stärka individens hälsoprocesser där patientperspektiv är ett redskap som 
bidrar till att syftet kan uppnås. Patientperspektiv utgår också från ett etiskt perspektiv, 
där villkor ställs på den professionella vårdaren. Som patient har man ett krav där 
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vårdaren har ett ansvar att ge så god vård som möjligt (Dahlberg & Segersten 2010, ss. 
103-104). Enligt Arman (2015, s. 184) grundar sig patientperspektivet även i att 
vårdaren ska kunna se, bry sig om och visa ett genuint intresse för patienten genom 
både handling och hållning.  
 

Smärtlindringens betydelse för kvinnan 
McCrea & Wright (1999, s. 878) menar att det är viktigt för kvinnan att känna 
tillfredsställelse under förlossningen. Denna tillfredsställelse kan uppfyllas genom att 
kvinnan känner kontroll över situationen och har en bra smärtlindring. Smärtlindringen 
kan vara farmakologisk, icke-farmakologisk eller en kombination av båda (McCrea & 
Wright 1999, s. 878). Abascal & Jakobsson (2016, s. 497) beskriver att grunden till en 
bra smärtlindring är att kvinnan känner sig välinformerad och delaktig i vilken metod 
som väljs. För att upplevelsen ska bli bra för kvinnan eftersträvas en smärtlindring som 
sänker smärtintensiteten, inte ger några oönskade sidoeffekter på varken kvinnan eller 
på barnet, är säker för kvinnan och barnet, samt inte påverkar förlossningsförloppet 
negativt (Abascal & Jakobsson 2016, s. 497). Olika kulturella bakgrunder har betydelse 
för kvinnans upplevelse och förhållningssätt gentemot farmakologisk smärtlindring. För 
vissa kulturella grupper ses förlossningssmärtan som en förväntad och normal del av 
livet där den farmakologiska smärtlindringen anses som olämplig att använda 
(McLachlan & Waldenström 2005, s. 273). 
 
I en studie gjord av Gibbins & Thomson (2001, s. 311) betonas att kvinnor utvecklar 
förväntningar under graviditeten på hur deras förlossning kommer att bli. Det är därför 
viktigt att ta reda på kvinnors förväntningar och möta dessa på rätt nivå, samt hjälpa 
kvinnan att utveckla realistiska förväntningar på förlossningen. En viktig känsla för 
kvinnan under graviditeten är kontroll (Gibbins & Thomson 2001, s. 311). Vidare 
beskrivs i studien att smärtan som kvinnorna upplevt under förlossningen inte var som 
de hade förväntat sig. Några kände att smärtan var mindre och några kände att smärtan 
var värre. Detta kunde i sin tur utveckla negativa känslor såsom skuld, besvikelse och 
misslyckande (Gibbins & Thomson 2001, s. 302).  
 
Hawkins (2010, s. 1506) menar att ge redskap för att kvinnan ska kunna hantera smärta 
är viktig inom den obstetriska vården. Alternativen skall diskuteras med patienten och 
beslutet bör alltid baseras på patientens preferenser. Det finns många effektiva 
smärtlindringsmetoder att tillgå för att hantera smärtan under förlossningen. Det 
inkluderar både de farmakologiska metoderna såsom ryggbedövning och icke-
farmakologiska alternativ såsom sterila kvaddlar, akupunktur, bad eller dusch (Hawkins 
2010, s. 1506). 
 

Farmakologisk smärtlindring 
Farmakologiska metoder delas in i olika former av blockader som blockerar nervbanor i 
ryggen, såsom ryggbedövning epiduralt eller spinalt och generellt verkande läkemedel 
såsom lustgas (Abascal & Jakobsson 2016, s. 500). Vidare beskriver Abascal & 
Jakobsson (2016, s. 500) att generellt verkande läkemedel kan ge trötthet och 
minnesluckor, blockaderna kan ge bedövning på både känsel och beröringssinnet. De 
moderna blockaderna ger oftast mycket liten påverkan av motoriken men bör ges med 
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försiktighet. En viktig aspekt är att alla läkemedel som ges till kvinnan kan ha en 
oönskad effekt på både barnet och kvinnan (Abascal & Jakobsson 2016, s. 500). Vid 
erbjudande om farmakologisk smärtlindring krävs det att barnmorskor och läkare måste 
ge information till föräldrarna kring möjliga biverkningar som kan tillkomma hos både 
modern och barnet (Nystedt, Edvardsson, & Willman 2004, s. 465).  
 
Enligt Abascal & Jakobsson (2016, ss. 501-501) är ryggbedövning den mest effektiva 
smärtlindringsmetoden och även den mest komplicerade. Biverkningarna av 
ryggbedövningen har under årens lopp minskar vilket bidragit till att kvinnor i större 
utsträckning väljer att använda sig av metoden. Lustgas är den mest använda metoden 
och läkemedlet har funnits med under en längre period inom förlossningsvården. Upp 
till 80% av alla födande kvinnor använder sig av lustgas. Livmoderbedövning 
(paracervikalbedövning) var mer vanligt förr och beror på att metoderna kring 
ryggbedövningen har blivit betydligt bättre. Bäckenbottenbedövning (pudendusblockad) 
används främst då förlossningen behöver avslutas instrumentellt, eller vid suturering av 
bristning (Abascal & Jakobsson 2016, ss. 501-505). 
 

Icke-farmakologisk smärtlindring 
De icke-farmakologiska metoderna syftar till att kvinnan ska få stöd i att hantera 
smärtan i samband med förlossning. Oftast väljer kvinnan både farmakologisk och icke-
farmakologisk smärtlindring som är anpassad efter just hennes specifika behov (Jones 
2015, s. 70). Den icke-farmakologiska smärtlindringen syftar till att ge utrymme till 
kroppens egna försvar mot smärtan (Abascal & Jakobsson 2016, s. 497). Genom att 
exempelvis använda sig av värme eller beröring frisätts endorfiner i kroppen vilket 
innebär att smärtimpulser till hjärnan minskar. Dessa smärtlindringsmetoder har ingen 
negativ inverkan på varken barnet eller kvinnan till skillnad mot farmakologisk 
smärtlindring (Abascal & Jakobsson 2016, s. 497). Många kvinnor vill undvika 
farmakologiska smärtlindringsmetoder under förlossningen vilket kan göra att 
kompletterande metoder för smärtlindring blir mer och mer aktuella (Smith, Collins, 
Cyna, & Crowther 2010, s. 1). Robertson & Johansson (2010, ss. 442-443) menar att 
smärtlindring inom förlossningsvården idag är en självklarhet för både barnmorskor och 
kvinnor. Beroende på vilket samhälle och vilken kultur kvinnan kommer ifrån finns 
olika former av icke-farmakologisk smärtlindring. Några av dem är personligt stöd, 
beröring, massage, avslappning, akupunktur, sterila kvaddlar, TENS och bad 
(Robertson & Johansson 2010, ss. 443-446). 
 
Bergström (2010, s. 2) menar att psykoprofylax är en metod som underlättar 
förlossningssmärtan vid barnafödande genom god teknik av andning och avslappning. 
Regelbunden träning under graviditeten, antingen genom föräldrautbildning eller 
genomföra övningar på egen hand är grunden för att övningen ska fungera under 
förlossningen. Syftet med förberedelsen är att när förlossningen startar kunna reagera på 
samma sätt som kvinnan gör under graviditeten för att kunna kontrollera de riktiga 
sammandragningarna. Man har sett att psykoprofylax påverkar upplevelsen av 
förlossningssmärta på tre olika sätt; dels fysiologiskt, genom att öka syreupptaget och 
minska muskelspänningar. Kognitivt, genom att fokusera på andningen och avslappning 
istället för smärta samt psykiskt, genom att minska rädslan och förbättra känslan av 
personlig kontroll (Bergström 2010, s. 2).  
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Flera av de icke-farmakologiska metoderna bidrar till att oxytocin frisätts. Oxytocin är 
en signalsubstans i nervsystemet och ett hormon som förmedlas i kroppen via blodet 
(Uvnäs Moberg 2000, ss. 83-87). Forskning har visat att oxytocin frisätts av psykiskt 
välbefinnande, fysisk avslappning samt socialt samspel. Ytterligare faktorer som bidrar 
till att oxytocin frisätts är, beröring, värme samt sensorisk stimulering som t.ex. ljud, 
ljus och lukt. Hormonet frisätts från hypofysens baklob och sen ut i blodbanan (Uvnäs-
Moberg & Petersson 2004, s. 2634).  
 

Barnmorskans förhållningssätt 
Barnmorskan ska ge information och rådgivning till den gravida kvinnan och hennes 
partner på barnmorskemottagningen för att kunna förbereda paret på bästa sätt inför 
förlossningen (Larsson 2009, s. 15). Enligt Olofsson (2003, s. 115) bör barnmorskan 
vara lyhörd i mötet med kvinnan och att smärtsamma tillstånd ska behandlas utefter 
patientens behov och önskemål. Det är den födande kvinnan som skattar 
smärtintensiteten och inte vårdgivaren (Olofsson 2003, s. 115). Relationen mellan 
barnmorskan och kvinnan har stor inverkan på upplevelsen av förlossningssmärta. En 
god relation tenderar att kunna lindra smärtan hos kvinnan. Genom att vara 
professionell och närvarande som barnmorska bidrar till att kvinnor får en positiv 
förlossningsupplevelse och känner sig trygga. På så vis kan förlossningssmärtan minska 
hos dessa kvinnor (Lundgren & Dahlberg 2002, ss. 155-156).  
 
En studie gjord av Hunter, Berg, Lundgren, Ólafsdóttir & Kirkham (2008, ss. 133-134) 
beskriver att relationen mellan vårdaren och kvinnan är grundläggande för hur kvinnan 
upplever sin förlossning. Det stöd som utövas från vårdgivaren har en central del i 
upplevelsen av relationen. Trots hög smärtintensitet eller medicinska ingrepp under 
förlossning är det främst attityd och beteendet hos vårdgivaren som hade betydelse på 
hur kvinnor uppfattar sin förlossning. Många kvinnor har en negativ 
förlossningsupplevelse, vilket oftast bottnar i att relationen är påverkad och att kvinnan 
inte får den vård hon önskar. Detta indikerar att relationen i mötet med kvinnan är 
ytterst viktig för en bra upplevelse (Hunter et al. 2008, ss. 133-134). 
 
En av de metoder som kvinnan anser vara betydelsefull är att barnmorskan ställer öppna 
frågor till kvinnan och inte utgå från ett “protokoll”. Att kvinnan ges möjlighet att vara 
sig själv och kunna uttrycka känslor och tankar precis som hon själv vill är önskvärt 
(Lundgren & Dahlberg 2002, s. 157). Ett bekräftande förhållningssätt kan vara en 
utgångspunkt i mötet med paret. Det innebär att barnmorskan visar ett genuint intresse 
med respekt, genom att ge utrymme för diskussion och reflektion samt ge adekvata svar 
vilket förutsätter ett öppet lyssnande hos båda parter (Hallgren & Lundgren 2010, s. 
113). En studie gjord av Hildingsson (2003, s. 48) beskriver att gravida kvinnor önskar 
att barnmorskan ska vara öppen i sitt bemötande, lyssna till kvinnors berättelser och ta 
kvinnor på allvar. Kunna möta kvinnan och hennes partner utifrån deras individuella 
behov. Respektfullt förhållningssätt, vara närvarande, ge stöd, inte vara dömande, ha en 
välkomnande attityd och inte se graviditet som en sjukdom anser kvinnorna är andra 
egenskaper hos barnmorskan som kvinnor ansåg som viktiga. Den medicintekniska 
kompetensen hos barnmorskan var det fåtal kvinnor som diskuterade (Hildingsson 
2003, s. 48).  
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Svenska barnmorskeförbundet (2016) poängterar att barnmorskans arbete är 
förebyggande, behandlande och hälsofrämjande. Yrkesutövandet ska präglas av ett 
etiskt och holistiskt förhållningssätt i mötet med paret och all den vård som utövas ska 
bygga på vetenskaplig och beprövad erfarenhet. Vården ska så länge det är möjligt 
genomföras i samråd med patienten. Information om vad som görs och vad som ska 
göras är grundläggande vid omsorgsfull hälso- och sjukvård. Att arbeta förebyggande är 
en stor del av barnmorskans kompetensområde. Barnmorskans arbete har stor betydelse 
för Sveriges folkhälsa då hon självständigt handlägger den normala graviditeten, 
förlossningen och eftervården i Sverige (Svenska barnmorskeförbundet 2016).   
 
 

Rätten till information och barnmorskans skyldighet att informera  
Barnmorskan ska kunna arbeta utifrån säkerhet och kvalitét, ha förmågan att kunna ge 
vård med en god standard och kunna tillgodose patientens behov när det gäller trygghet 
inom vården och den behandling som utövas (Olsson 2000, s. 13). Att följa de 
författningar, riktlinjer och kunna identifiera, rapportera och dokumentera negativa 
händelser i samband med vård och behandling är viktiga områden för barnmorskan 
(Socialstyrelsen 2006, s. 14). Barnmorskan ska ge psykosocialt stöd under graviditet 
genom hälsoutbildning och förbereda paret inför förlossning och föräldraskapet (Olsson 
2000, s. 13).  

I Sverige arbetar barnmorskor självständigt och ansvarar för förlossningsförloppet om 
allt anses normalt. Enligt svenska lag har de födande kvinnorna rätt till fri 
administrering av smärtlindring. Kvinnan har rätt att få information om fördelar och 
nackdelar kring olika farmakologiska smärtlindringsmetoder, ett informerat val är en 
skyldighet för svenska barnmorskor (Nystedt, Edvardsson & Willman 2004, s. 456). 
Kvinnan bör inte bara delges information om farmakologiska smärtlindringsmetoder 
utan även om icke-farmakologiska metoder. Med tanke på att det finns kvinnor från 
olika kulturer är det viktigt att barnmorskan har kunskap och kan ge relevant 
information utifrån kvinnans behov kring alla typer av smärtlindring (Evans 2006, s. 
265). 

Kvinnors upplevelse av information 
Kvinnors upplevelse av information på barnmorskemottagningen kan upplevas som 
ensidig, att det är barnmorskan som styr samtalet och att kvinnan och partnern är de 
som lyssnar på informationen (Larsson 2009, s. 15). Fortsättningsvis beskriver Larsson 
(2009, s. 15) att kvinnors uppfattning om information från barnmorskan är att den ska 
vara tillförlitlig och att kvinnorna önskar kunna ställa vilka frågor de vill för att kunna 
förbereda sig inför förlossningen och föräldraskapet. En stor andel av den svenska 
befolkningen har tillgång till datorer hemma och söker ofta information på egen hand, 
speciellt när det gäller medicinsk information, däremot diskuterar kvinnorna sällan med 
barnmorskan på barnmorskemottagningen om vad de funnit på internet utan uppfattar 
informationen som tillförlitlig (Larsson 2009, s. 15). Undervisning och information på 
barnmorskemottagningen kan göra att en väl förberedd kvinna upplever mindre smärta 
under förlossningen i jämförelse med en oförberedd kvinna som inte fått den 
information hon behöver (Olofsson 2003, s. 15) Opersonlig vård, bristande kontinuitet 
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och dålig kommunikation anses som icke tillfredsställande hos kvinnor. Ett individuellt 
vårdande anses vara viktigt då blivande föräldrar ofta har olika erfarenheter och 
önskemål under övergången till föräldraskapet (Olsson 2010, s. 48). 
 
PROBLEMFORMULERING 
En hög andel av alla kvinnor som föder barn är i behov av någon form av smärtlindring, 
antingen farmakologisk, icke-farmakologisk eller en kombination av båda (Olofsson 
2003, s. 114). Inom barnmorskan yrkesområde ingår det att ge information och 
undervisning om smärtlindring under graviditeten för att göra kvinnan medveten om 
olika metoder som finns att tillgå (Socialstyrelsen 2006, s. 13). Ämnet är relativt 
outforskat och endast ett fåtal studier finns inom området. Den forskning som finns 
handlar om smärtlindring som kvinnor erbjuds på förlossningen och inte hur den 
information som ges på barnmorskemottagningen inför förlossningen upplevs. Det finns 
därför anledning att studera gravida kvinnors upplevelser av information om 
smärtlindring på barnmorskemottagningen.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva gravida kvinnors upplevelser av information om smärtlindring från 
barnmorskan på barnmorskemottagning. 

 
METOD 

Ansats 
Författarna har använt oss av en kvalitativ metod, som är en metod för att undersöka 
erfarenheter, upplevelser, förväntningar och behov (Friberg 2017, s. 129). En kvalitativ 
metod valdes då författarna ville beskriva uppleverser hos gravida kvinnor och bedömde 
att metoden passade bra för att besvara syftet. Kvalitativ forskning innebär att forskaren 
använder sig själv som ett instrument ihop med informanten för att kunna få fram ett 
resultat. Forskaren behöver vara flexibel i den kvalitativa forskningen och ha ett öppet 
förhållningssätt gentemot forskningsområdet (Henricson & Billhult 2012, s. 132). 
Författarna har använts sig av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats för att 
analysera datamaterialet enligt Lundman & Hällgren Graneheims (2012, s. 189). 
Induktiv ansats innebär att författarna gör intervjuer så förutsättningslöst som möjligt 
och analysera informanternas berättelser på ett så bra sätt som möjligt för att bilda ett 
tillförlitligt resultat (Priebe & Landström 2012, s. 37; Lundman & Hällgren Graneheim 
20012, s. 160). När författaren planerar en kvalitativ studie krävs det att förförståelse 
diskuteras och analyseras med andra författare för att se efter vilken inverkan 
förförståelsen kan ha på resultatet (Henricson & Billhult 2012, s. 132).  Författarna har 
haft en förförstående om att kvinnor i allmänhet har begränsad kunskap om 
smärtlindring, främst när det gäller de icke-farmakologiska metoderna som används i 
samband med barnafödande.  
 



 8 

Deltagare 
Enligt Trost (2010, s. 143) innehåller kvalitativa studier mindre antal informanter 
jämfört med kvantitativa studier. Att använda sig av ett mindre urval gör att materialet 
blir hanterligt och att kunna se alla viktiga detaljer, likheter och skillnader (Trost 2010, 
s. 143). De kvinnor som har tillfrågats att medverka i studien är kvinnor som kommer 
till barnmorskemottagningen för sammanfattande samtal i graviditetsvecka 37. Totalt 
intervjuades 10 kvinnor. Tre av kvinnorna som tillfrågades avböjde sin medverkan då 
de inte ville delta i studien. Kvinnorna rekryterades från en barnmorskemottagning i 
Västra Götalands regionen under perioden 13 februari - 31 mars 2017. De deltagande 
kvinnorna var i åldrarna 26-33 år och alla hade partner. Sju omföderskor och tre 
förstföderskor intervjuades. Inklusionskriterier var svensktalande förstföderskor och 
omföderskor som kom till barnmorskemottagningen för sammanfattande samtal i 
graviditetsvecka 37 inför förlossningen. Exklusionskriterier var kvinnor som var 
beviljad ett planerat kejsarsnitt. 
 

Datainsamling 
Vid kvalitativ datainsamling krävs det att författarna är följsamma och flexibla 
gentemot informanterna och datainsamlingen sker oftast via intervjuer, berättelser, 
observation och fokusgrupper (Henricson & Billhult 2012, s. 133). Skriftlig information 
om studien skickades ut till ansvarig enhetschef (se bilaga 2) om tillstånd att genomföra 
studien vid deras mottagning. Då vi ville ha stor variation i resultatet önskade vi att 
intervjua kvinnor från flera olika barnmorskemottagningar. Vi fick endast godkännande 
från en barnmorskemottagning och trots påminnelse till de andra 
barnmorskemottagningarna uteblev svar. Enhetschefen gav skriftligt samtycke till 
studien. Författarna delade ut information om studien till olika barnmorskor på 
mottagningen, barnmorskorna delade i sin tur ut information till kvinnorna (se bilaga 3). 
Därefter kontaktade författarna de kvinnorna som hade tackat ja till att delta i studien 
och bestämde dag och tid för intervju. Intervjuerna gjordes via telefon eller på 
barnmorskemottagningen om kvinnan hade tid för intervju efter att ha träffat sin 
barnmorska. Sju intervjuer gjordes via telefon och tre intervjuer gjordes på 
barnmorskemottagningen. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer, intervjuerna 
var mellan 12-23 minuter långa, spelades in och transkriberades direkt efter. En 
provintervju gjordes för att författarna skulle utforma intervjuteknik och för att se om vi 
får med tillräckligt stort område som svarar mot syftet. Provintervjun inkluderades 
sedan i arbetet då författarna ansåg att materialet var användbart för att svara mot syftet. 
Trost (2010, s. 144) belyser att provintervjun ska användas i resultatet om den är väl 
utförd. Man bör använda sig av det materialet man har tillgängligt och inte kasta bort 
det, oftast kan man använda olika delar i innehållet (Trost 2010, s. 144)  
 
Vi informerade kvinnorna muntligt om samtyckesformulär då intervjuerna främst skett 
via telefon. Öppna frågor ställdes under intervjun där informanterna kunde prata fritt om 
sina upplevelser. Intervjuerna gjordes med en narrativ karaktär vilket innebär att 
personen får berätta fritt om sin upplevelse, intervjuaren ska inte avbryta eller styra 
samtalet, utan endast vara aktiv lyssnare. Därefter kan intervjuaren gå in närmare på 
aktuella området när personen initialt svarat klart på inledande frågan, genom denna 
form av intervju kan man nå personens egen berättelse (Trost 2010, s. 49). Intervjuerna 
inleddes med frågan: “Vad fick du för information om smärtlindring på 
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barnmorskemottagningen under din graviditet?”. Kvinnorna fick möjlighet att berätta 
om sina upplevelser utan avbrott (Trost 2010, s. 71). Vidare ställdes fördjupande frågor 
där behov fanns efter en lista över aktuellt frågeområde som presenteras i bilaga 1.  
 

Dataanalys 
Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva olika variationer och kunna 
identifiera likheter och skillnader i textinnehållet, vilket sedan presenteras i olika 
kategorier och teman. Kategorierna presenterar innehållet på en beskrivande nivå och 
teman uttrycks i form av en tolkande nivå (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 
189). Fortsättningsvis beskriver Lundman & Hällgren Graneheim (2017, ss. 221-222) 
att det finns ett manifest och ett latent innehåll i varje text, där det manifesta är det 
uppenbara i innehållet och det latenta innebär det som sägs mellan raderna.  
 
Lundman & Hällgren Graneheims (2012, s. 189) metod användes för att analysera data. 
Intervjumaterialet granskades och transkriberades ordagrant direkt efter intervjun och 
lästes igenom flera gånger av författarna för att förstå vad texten innehöll. Texten har 
därefter analyseras gemensamt för att få fram meningsbärande enheter som 
färgsorterades och delades in i olika koder som innehöll likvärdig information. Därefter 
har kondenserade meningsenheter skapats som i sin tur skapar underkategorier och 
kategorier som kommer att svara mot syftet. Efter ytterligare bearbetning av det 
transkriberade materialet kunde vi urskilja ett tema, som presenteras i tabell 1. Initialt 
framkom tjugo stycken underkategorier och fem stycken kategorier. Materialet 
bearbetades ytterligare och en kategori reducerades eftersom det framkom likartad fakta 
under två av kategorierna. Tillslut framkom nio underkategorier och fyra kategorier. 
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Tabell 1. Beskrivning av analysförfarande  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

  

Kod 
  

Under 
kategori 

Kategori Tema 

Jag är helt klart 
nöjd med den 
informationen 
jag har fått på 
mödravården, 
känner mig inte 
alls orolig kring 
smärtlindringen. 

Nöjd med 
information, 
inte orolig 
kring 
smärtlindring 
  
  

Nöjd och 
inte orolig 
  

Att känna 
trygghet och 
lugn inför 
förlossning 
  
  

Tilltro till 
att 
barnmorska
n på 
förlossninge
n kommer 
att guida 

Att känna 
tillit hos 
barnmorskan 
på 
förlossningen 
trots en 
ovisshet inför 
smärtlindring 

…bra bild om 
vad de olika 
metoderna 
innebär och i 
vilka stadier 
man kan få dem 

God bild om 
metoderna och 
när man kan 
använda dem 

Känner till 
olika 
metoder 
  
  
  

Kunskap 
kring olika 
metoder 

En känsla 
av kontroll 
genom 
information 
om olika 
metoder 
 

Jag har läst på 
ganska mycket 
själv innan 
också, så jag 
fick inte 
jättemycket 
information här 
nu idag, det var 
mer om jag hade 
frågor och lite 
sådär… 
  
  

Har läst 
mycket på 
egen hand. 
Ingen 
information 
från 
barnmorskan. 

Sökt 
information 
själv. Inte 
fått 
information. 

Att söka 
information 
på egen 
hand 

En känsla 
av 
otillräcklig 
information  
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Etiskt övervägande 
Tillstånd har inte sökts då det i lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor, 2 § (SFS 2003:460) beskrivs att särskilt tillstånd inte behöver inhämtas vid 
arbete på grund eller avancerad nivå. Deltagare som tillfrågats bör ta del av och få en 
utförlig beskrivning kring studiens syfte (Helsingforsdeklarationen 2008, s. 3). 
Författarna har tillfrågat kvinnorna och de har fått ta del av ett informationsblad som 
kommer att beskriva studiens upplägg och syfte. Forskningsetik syftar till värna om 
människors rättigheter. Deltagarna ska bemötas med respekt, även de individer som 
väljer att inte delta i studien. I ett samtyckesformulär har forskarna tagit hänsyn till 
etiken i projektet (Kjellström 2012, ss. 70-71).  Vidare beskriver Kjellström (2012, s. 
82) att samtycke och information krävs till deltagarna. Vid ett informerat samtycke 
krävs det att kvinnorna får information om arbetet, att de har förmågan att kunna fatta 
beslut om sin medverkan, förstå informationen som ges och att valet ska vara frivilligt 
där kvinnorna när som helst får avbryta sin medverkan (Kjellström 2012, s. 82). Innan 
intervjuerna påbörjades har kvinnorna fått information om att deras personuppgifter 
kommer att hanteras konfidentiellt och inte kommer kunna spåras, samt fått information 
om att när som helst under studiens gång kan avbryta sin medverkan. Informationen om 
studien har skett både skriftligt och muntligt. Deltagarna som intervjuades via telefon 
informerades om samtyckesformuläret muntligt och de som blev intervjuade via 
personligt möte fick muntlig och skriftlig information som skrevs under. 
Samtyckesformulär presenteras i bilaga 4.  
 
RESULTAT 
Under analysprocessen framkom ett tema, fyra kategorier och nio underkategorier vilket 
presenteras i tabell 2.  
 
Tabell 2. Resultat.  

Tema Kategorier Underkategorier 

Att känna tillit hos 
barnmorskan på 
förlossningen trots 
en ovisshet inför 
smärtlindring 

Tilltro till att barnmorskan 
på förlossningen kommer 
att guida 

Att känna trygghet och lugn inför 
förlossningen  

Vikten av individuellt anpassad 
information 

En känsla av kontroll 
genom information om 
olika metoder 

 

Farmakologiska metoder är av 
betydelse 

Icke-farmakologiska metoder är av 
betydelse 
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Det är viktigt att få 
kunskap om smärtlindring 

Kunskap om olika metoder behövs 
i olika grader 

Skriftlig och muntlig information 
varierar   

En känsla av otillräcklig 
information  

Att söka information på egen hand 

Att fråga barnmorskan vid 
funderingar 

Brist på information  

 

Att känna tillit hos barnmorskan på förlossningen trots en ovisshet 
inför smärtlindring 

Temat som framkom visar att det finns en stark känsla av tillit och trygghet i mötet med 
barnmorskan på förlossningen. En känsla av att det kommer att ordna sig och att det är 
barnmorskan som kvinnan överlämnar sig till då det är hon som har kunskap om 
smärtlindring. Barnmorskan på förlossningen har kännedom om vilken smärtlindring 
kvinnorna är i behov av i olika skeenden under förlossningen. Kvinnorna anser 
dessutom att information och undervisning bör anpassas utefter behovet. Det är av 
betydelse att ge informerad information på barnmorskemottagningen för att kvinnorna 
ska känna sig nöjda. En känsla av ovisshet och osäkerhet framkom inför kunskap om 
smärtlindring. Okunskapen om smärtlindring grundas i att kvinnan inte känner till om 
hon fått tillräckligt information om de metoder som finns att tillgå. Kvinnorna uttrycker 
även ett missnöje i att känna osäkerhet om informationen saknas.   
 

Tilltro till att barnmorskan på förlossningen kommer att guida 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att deras barnmorska på barnmorskemottagningen 
erbjuder information om smärtlindring. Många känner ett stort förtroende kring det som 
barnmorskan berättar och en känsla av att förlita sig till barnmorskan de möter på 
förlossningen. Att få stöd och guidning genom processen gjorde att de flesta kvinnorna 
känner sig trygga och lugna. De flesta av kvinnorna belyser att de fått bra och relevant 
information på barnmorskemottagningen om smärtlindring inför förestående 
förlossning.  
 

Att känna trygghet och lugn inför förlossningen  
Omföderskor kände ett lugn inför förlossningen. De beskriver att de förlitar sig på sin 
kropp, är medvetna om hur de vill använda sig av smärtlindring och vad som finns att 
tillgå. Många belyser att informationen som barnmorskan på barnmorskemottagningen 
informerar om kände de redan till. Vissa uttryckte också att de önskar använda samma 
smärtlindringsmetoder som vid förra förlossningen. En omföderska beskriver att: 
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“Jag förlitar mig väldigt mycket på personalen där. Jag känner att de kommer att 
vägleda mig och att det kommer bli bra.” (8) 
 
Både förstföderskor och omföderskor beskriver att de känner stort förtroende för 
barnmorskan på förlossningen och kunna få hjälp och stöttning i vägledning kring 
smärtlindring. Att det är barnmorskan som kan urskilja vilken form av smärtlindring 
som är relevant just för stunden. Kvinnorna menar på att det är barnmorskan som 
besitter kunskapen vilket gör att hon kan ge råd i olika metoder om smärtlindring. Hos 
barnmorskan på barnmorskemottagningen får de flesta av kvinnorna information som 
gör att de har hört talats om olika metoder innan de kommer till förlossningen.  
 
De flesta kvinnorna uttryckte att de känner trygghet efter att ha lämnat 
barnmorskemottagningen. De känner sig förberedda i den mån det går och anser att de 
fått god kunskap om de olika metoderna som barnmorskan informerat om. Enligt 
kvinnorna grundar sig tryggheten i att få anpassad information utefter behovet och få 
svar på frågor om smärtlindring. 
 
“Jag kände mig iallafall inte orolig när jag lämnade mödravården, det är ändå inte så 
mycket som jag kan påverka utan det är bara att följa med och se vad kroppen säger. 
Man litar ju på barnmorskorna också att de har koll.” (1) 
 
En annan aspekt som några av kvinnorna lyfter är att när partnern har varit med på 
barnmorskemottagningen och fått information utgör detta en trygghet. Att partnern kan 
stötta kvinnan under förlossningen och framföra de önskemål som paret har diskuterat 
om kvinnan inte förmår. Även att partnern tagit del av de olika metoderna och vet lite 
vad de innebär.  
 

Vikten av individuellt anpassad information 
Kvinnorna belyser att barnmorskan har delgivit information utefter kvinnans behov och 
vart i livet hon befinner sig. Hos omföderskor har barnmorskan på 
barnmorskemottagningen i de flesta fall frågat kvinnan först vilken information om 
smärtlindring hon önskar och utefter det anpassat informationen. Några av kvinnorna 
har själva som sagt att de inte behöver gå igenom de olika formerna av smärtlindring 
utan att istället fokusera på annat i mötet med barnmorskan på 
barnmorskemottagningen. Att diskutera om hur kvinnorna själva ställer sig till 
information om smärtlindring och inte ge information utefter ett protokoll. Utgå ifrån 
önskemål och därefter delge information som är individuellt anpassad, anses som viktigt 
för kvinnorna. Några upplever att barnmorskan på barnmorskemottagningen informerar 
om det som hon ansåg var viktigt och relevant utan att utgå från kvinnans behov. 
Kvinnorna som hade annan kulturell bakgrund ansåg att informationen borde vara mer 
anpassad. Då de flesta av dessa kvinnor inte kunde tänka sig någon form av 
farmakologisk smärtlindring önskades mer information kring den icke-farmakologiska 
smärtlindringen.  
 
“Första gången fick jag mycket information och fick även läsa om det. Sen är jag så 
ointresserad av smärtlindring så jag behöver inte så mycket information känner jag. 
Jag vill att det ska vara så normalt som möjligt.” (7) 
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En känsla av kontroll genom information om olika metoder 

Att få information om olika alternativ kring smärtlindring anses som en viktig del under 
graviditeten och utgör kontroll, denna känsla bekräftas av alla kvinnor. Då det är 
barnmorskan som har god kunskap om olika metoder av smärtlindring önskar kvinnor 
främst information från den barnmorska som kvinnan skapat sig en relation till under 
graviditeten. Några av kvinnorna hade svårt att redogöra om de fått information om den 
icke-farmakologiska smärtlindringen och fokuserade ofta på den farmakologiska. 
Många av kvinnorna poängterade att de trodde sig veta att det säkerligen finns andra 
former av smärtlindring och kunde inte beskriva fler metoder än de farmakologiska 
metoderna.  
 
“Viktigt att man vet att det finns mycket, mycket mer att tillgå.” (1) 
 

Farmakologiska metoder är av betydelse 
Alla kvinnorna kände till olika farmakologiska metoder. Antingen hade de tagit reda på 
informationen själva eller fått information på barnmorskemottagningen. Det som 
kvinnorna upplever att barnmorskan informerar om var främst kring de “vanligaste” 
farmakologiska metoderna och vad de innebär i praktiken, hur de verkar och hur de 
administreras. Ytterst lite information kring nackdelar gavs enligt majoriteten av 
kvinnorna. En stark vilja att få reda på information kring farmakologiska metoder fanns 
och ansågs som en stor betydelse för kvinnorna.  
 
“Jag har fått information om de olika medicinska alternativ till exempel kring epidural 
och att det är en läkare som lägger den.” (6) 
 
I det fall då barnmorskan gick igenom fördelar och nackdelar om de olika alternativen 
hade kvinnorna en starkare känsla vilken form av smärtlindring de kunde tänka sig att 
använda. Kvinnorna känner att de i större utsträckning kan göra ett informerat val av 
smärtlindring då de även fått reda på fördelar och nackdelar och kunna jämföra dessa 
med varandra.  
 

Icke-farmakologiska metoder är av betydelse 
Information om de icke-farmakologiska metoderna var det några av kvinnorna som 
upplever att barnmorskan gav information om. Vissa kände dock inte till dessa metoder 
och uppgav att det inte var något som barnmorskan på barnmorskemottagningen 
informerade om. Det fanns en känsla av önskemål om ökad information kring de icke-
farmakologiska metoderna och var av betydelse för kvinnan i val av metod. De 
kvinnorna som fick information om icke-farmakologisk smärtlindring berörde främst 
värme och bad. Enstaka fick information om sterila kvaddlar, akupunktur, TENS, 
avslappning och massage. De kvinnor som inte fått information om icke-farmakologisk 
smärtlindring tog reda på detta genom föräldrautbildning, sökte på internet eller tog reda 
på information genom någon bekant. Några kvinnor uppger att informationen de fick 
om den icke-farmakologiska smärtlindringen saknades fakta om fördelarna, vilket 
kvinnorna skulle uppskattat. 
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“I det stora hela kan jag ju säga att det är ju ingenting de har pratat jättemycket om, 
inte vad jag kan minnas.” (3) 
 
Majoriteten av kvinnorna önskade mer information om den icke-farmakologiska 
smärtlindringen, detta genom föräldrautbildningar där man får prova på olika metoder 
tillsammans med sin partner. Enligt kvinnorna kunde detta handla om att få massage 
eller få instruktioner kring andningsteknik. Ett sätt att kunna förbereda sig 
handbegripligt och inte enbart få muntlig information.  
 
“Med första barnet gick vi en föräldrakurs som var anordnad av barnmorskorna på 
mottagningen, de gick igenom lite mer kring smärtlindring där man fick prova massage 
och sånt där vilket skulle uppskattas igen.” (3)   
 

Det är viktigt att få kunskap om smärtlindring  

Kvinnorna upplever att information om smärtlindring är relevant under graviditet och 
förlossning. Att känna till olika metoder och kunna välja metod beroende på 
förlossningsutfallet och smärtupplevelsen var viktigt för kvinnorna.  Beroende på hur 
inställningen är till smärtlindring varierar kunskapen hos kvinnorna. Vikten av att känna 
till olika metoder under graviditeten utgjorde en trygghet inför förlossningen och paret 
kunde sitta hemma och läsa på i lugn och ro om de olika alternativen.  
 

Kunskap om olika metoder behövs i olika grader 
Kvinnorna känner sig överlag medvetna om vilka olika smärtlindringsmetoder som 
fanns att tillgå, både farmakologiska och icke-farmakologiska metoder samt en 
kombination av dessa. För en del räckte det med endast lite kunskap om varje metod 
och för andra var det viktigt att få en djupare inblick. Denna känsla skiljde sig om det 
var förstföderskor eller omföderskor. Trots att kvinnan inte kan förbereda sig inför 
förlossningen och välja form av smärtlindring, är det många kvinnor som känner sig 
lugna med tanke på att barnmorskan har besvarat frågor om smärtlindring och dess 
innebörd.  
 
“Jag tycker att jag har en bra bild om vad de olika metoderna innebär och i vilka 
stadier man kan få dem.” (6) 
 

Skriftlig och muntlig information varierar   
En del kvinnor var nöjda med den skriftliga informationen om smärtlindring som 
erbjuds på barnmorskemottagningen. Kvinnorna kunde läsa på i lugn och ro och vid 
funderingar fråga barnmorskan på barnmorskemottagningen vid nästa besökstillfälle. 
Skriftlig information som var i regel “vänta barn” boken och broschyrer kring 
smärtlindring. Informationen delades ut tidigt under graviditeten för att kvinnorna ska få 
möjlighet att reflektera kring de olika metoderna. Vissa kvinnor tyckte att barnmorskan 
på mottagningen endast gav kvinnorna skriftlig information och lade sedan ansvaret hos 
kvinnorna. 
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“Jag fick ju inte någon muntlig information utan jag fick ju boken hänvisad till mig. Jag 
fick en bok som hette ”vi väntar barn” och där stod ju allting ganska bra tyckte jag.”  
(5)...“Jag fick en bok om de olika metoderna men ingen muntlig information.” (10) 
 
Den muntliga informationen som var i det individuella mötet med barnmorskan på 
barnmorskemottagningen och genom föräldrautbildning på sjukhuset där många av de 
intervjuade kvinnorna deltog och fick information om smärtlindring. Många kvinnor är 
nöjda med den muntliga informationen och känner att de kunde ställa frågor till 
barnmorskan för fördjupad information i det individuella mötet. Kvinnorna belyser att 
informationen som gavs muntligt kunde göras förstådd av såväl kvinnan som partnern, 
så att partnern känner sig delaktig och känner till de olika alternativen och vad dem 
innebär. 
 
“På sjukhuset, den förlossningsvisningen ... gick de igenom ganska mycket om 
smärtlindring. Även skillnaderna på det medicinska och de som inte är medicinskt.” (2). 
 

En känsla av otillräcklig information 

Hos en del kvinnor fanns en känsla av ovisshet om smärtlindring. Kunskapen kunde 
kännas bristfällig och otillräcklig. Funderingar om andra metoder som inte nämnts dök 
upp hos några av kvinnorna. Vissa av kvinnorna upplevde att de inte fick den 
information de önskade, denna känsla var det främst förstföderskor som upplevde. 
Kvinnorna ansåg att barnmorskan på barnmorskemottagningen främst informerar om de 
farmakologiska metoderna och kan missa de icke-farmakologiska metoderna. 
Kvinnorna uttryckte att det kunde varit relevant med information om både 
farmakologisk som icke-farmakologisk smärtlindring för att under förlossningen kunna 
använda en kombination av båda.  
 
Vidare beskriver förstföderskor att de är något osäkra på metoder om smärtlindring. De 
har ändå inställningen att ta det som det kommer och anpassa sig efter kroppen och 
behovet. Kvinnorna känner att information om smärtlindring är viktig för att kunna ta 
ställning till vad man kan tänka sig eller inte. 
 
“Man känner ändå att man har lite koll på de olika alternativen nu, så att det känns 
okej och att man tar det som det kommer.” (6) 
 

Att söka information på egen hand   
Många av kvinnorna väljer att söka information på egen hand genom internet eller 
genom vänner och bekanta. Detta upplevdes som en självklarhet och att det är kvinnans 
eget ansvar att själv ta reda på information och vid frågor kunna vända sig till sin 
barnmorska för rätt vägledning. 
 
“Jag har kollat upp det mesta själv. Antingen om man frågat någon man känner om det 
är någonting man inte förstår eller är osäker på, eller så har jag googlat upp det själv 
och kollat.” (5) 
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Även tvärtom då, barnmorskan informerar om en viss form av smärtlindring, kan 
kvinnorna fördjupa sig om så önskas. Oftast genom att läsa de material som kvinnorna 
fått på barnmorskemottagningen och ger vetenskaplig information för att undvika att 
hamna på internetsidor som inte är tillförlitliga. Kvinnorna menar att de förstod att 
barnmorskan inte har tid att gå igenom alla metoder. 
 

Att fråga barnmorskan vid funderingar 
Några av kvinnorna upplever situationen på barnmorskemottagningen som pressad, ont 
om tid och att kvinnan märker att barnmorskan är stressad. Det gör att en del kvinnor 
undviker att ställa frågor till barnmorskan och låter henne prata klart för att inte förstöra 
upplägget. Detta bidrar till att kvinnorna söker information på egen hand och frågar sin 
omgivning om hur de upplever en viss form av smärtlindring.   
 
“Sen hade vi ju säkert kunna fråga henne, min barnmorska, men aa.., det känns som det 
är lite kortare möten och inte hinns med, man vill inte dra ut på tiden för dom heller.” 
(5) 
 
Trots att barnmorskan informerar upplever främst förstföderskor svårigheter i att ta till 
sig information då allt är nytt. Information kan glömmas bort om kvinnorna inte anser 
den som relevant. Svårigheter kunde även infinna sig då barnmorskan pratar i 
medicinska termer så kvinnan har svårt att förstå innebörden, vilket bidrar att kvinnorna 
fick fråga barnmorskan på barnmorskemottagningen att utveckla informationen. Mötet 
upplevs oftast som naturligt.  
 
“Jag har känt att jag har kunnat ställa frågor, det har skett naturligt.” (9) 
 

Brist på information  
Majoriteten av kvinnorna upplevde att de saknar information kring eventuella 
biverkningar hos mor och barn som kan förekomma, främst vid farmakologisk 
smärtlindring. Några av kvinnorna var inte nöjda med den informationen de fick och 
hade en känsla av att de fått otillräcklig information. Andning och avslappning var det 
många av kvinnorna som saknade information och undervisning om.  
 
“Det är väl biverkningarna som jag hade velat veta lite mer om. För det kanske man 
vill ha med i beräkningen när man ska välja vilket metod man vill använda sig av. Jag 
tänker att jag vill ha så lite smärtlindring som möjligt. Men när det är första gången så 
vet man ju inte och säger kanske... ge mig allt ni har.”(6) 
 
Kvinnorna påpekar att det naturligtvis finns fler smärtlindringsmetoder förutom de 
“vanligaste” som kvinnorna vill ta del av. Trots detta fanns fortfarande känslan av att 
det är ont om tid och därför inte är helt tillfredsställda med att kunna ställa alla sina 
frågor. 
 
“När informationen gavs så visste man ju inte vad som fanns och inte fanns.” (9)...“Det 
finns ju säkert fler smärtlindringsmetoder än de tre metoderna som jag har fått 
information om.” (4) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna har valt att använda sig av kvalitativ innehållsanalys, där fokus ligger 
mycket på att tolka texter, såsom utskrifter av inspelade intervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys är mest använd inom humanvetenskap, beteendevetenskap samt 
vårdvetenskap, där metoden är applicerbar i de olika texter och tolkningar inom de olika 
forskningsområdena (Lundman och Graneheim Hällgren 2012, s. 187). Kvalitativ 
innehållsanalys passar in i vår studie då innehållet ska analyseras systematiskt och för 
att få fram likheter och skillnader i datamaterialet. Det har visat sig att denna metod har 
fungerat väl på det som författarna avsåg att undersöka, nämligen “Gravida kvinnors 
upplevelse av information om smärtlindring av barnmorska på barnmorskemottagning”.  
 
Elo & Kyngäs (2008, ss. 107-115) belyser vikten av att det finns olika sätt att analysera 
kvalitativ data. Då forskaren har valt att göra en induktiv ansats gäller det att organisera 
den data som samlats ihop. En process genom öppen kodning som skapar kategorier och 
abstraktion. Anteckningar av eventuella rubriker utförs samtidigt som materialet läses 
igenom. Efter processen delas sedan kategorierna in i underkategorier. Vid formulering 
av kategorier under själva processen kan författarna besluta om vilka meningsbärande 
enheter som kommer att bilda samma kategori (Elo & Kyngäs 2008, ss. 107-115). 
Författarna har valt att använda sig av Lundman & Hällgren Graneheims metod för att 
analysera data då författarna ansåg att metoden var relativt enkel att använda då den 
använts vid tidigare arbeten. Både Lundman & Hällgren Graneheim och Elo & Kyngäs 
beskriver sin analys likvärdiga.  
 
Initialt hade författarna som mål att intervjua åtta kvinnor från 
barnmorskemottagningen. Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 156) är åtta intervjuer 
tillräckligt vid en intervjustudie. Eftersom vi ansåg att vissa av intervjuerna inte gav oss 
tillräckligt med material bestämde vi oss för att göra ytterligare två intervjuer. Efter tio 
intervjuer beslutade vi oss för att materialet var tillräckligt då de flesta intervjuerna var 
likvärdiga efter att ha transkriberat dem. Att genomföra nya intervjuer tills författarna 
anser att materialet är tillräckligt anses vara en styrka (Kvale & Brinkmann 2014, s. 
156). Intervjuerna gjordes antingen via telefon eller i direkt möte med kvinnan på 
barnmorskemottagningen efter det sammanfattande samtalet i graviditetsvecka 37. Det 
var kvinnorna själva som valde tid och plats för intervjun vilket kunde medföra att de 
kände sig mer avslappnade vid samtalet. Författarna har diskuterat att de kvinnorna som 
intervjuades på plats kändes något stressade, det hade varit av fördel att även intervjua 
dessa kvinnor på telefon för att kunna förbereda sig inför intervjun.  
 
Vidare har författarna diskuterat att intervjutiden kan ha varit för kort i vissa av 
intervjuerna. Detta har stärkts med genomgång av materialet direkt efter och gjort 
bedömning om intervjun behöver förkastas eller inte. Författarna kände att alla 
intervjuer hade fakta som var relevant, innehållsrikt och som svarade mot syftet. Kvale 
och Brinkman (2014, ss. 156-158) menar att tidsintervallet på intervjuerna inte är 
avgörande på kvaliteten utan innehållet i intervjuerna.  
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Trost (2010, ss. 66-67) påstår att när man är två intervjuare i förhållande till en 
informant kan informanten känna att hon har hamnat i underläge. När författarna 
intervjuade vissa kvinnor via telefon, förlorades data såsom kroppsspråk och 
ansiktsuttryck. Fördelen med telefonintervju bidrog till att kvinnan var anonym, en 
känsla av trygghet där författarnas fysiska närvaro var avsaknad.  Informanten hade då 
det lättare att öppna sig och ge en ärlig berättelse.  
 
Att använda sig av en öppen fråga som inledning i intervjun kan oftast ge rika 
beskrivningar kring olika fenomen och upplevelser. Intervjupersonen ges möjlighet att 
beskriva det som hon upplever som viktiga aspekter kring det studerade ämnet. Att 
sedan fortsätta intervjun med uppföljningsfrågor gör att intervjuare påvisar en 
nyfikenhet och ska ske med direkt ifrågasättande av det som just sagts. Upprepning kan 
vara av vikt vilket gör att intervjupersonen ofta fortsätter sin berättelse. Det är viktigt att 
ställa frågor som håller sig inom ramen för forskningsområdet (Kvale & Brinkmann 
2014, ss. 176-177).  
 
En nackdel i arbetet kan vara att enbart intervjuer från en barnmorskemottagning 
gjordes med kvinnorna. Trots att det finns ett stort antal barnmorskor på just den 
barnmorskemottagningen kan kulturen på mottagningen påverkas då de flesta arbetar 
likvärdigt när det kommer till att informera om smärtlindring. Ett annat resultat hade 
kunnat bildas om kvinnorna som intervjuades var från olika barnmorskemottagningar 
runt om i Västra Götalandsregionen. En annan aspekt vi har diskuterat är att resultatet 
har kunnat påverkas då barnmorskorna medvetet har pratat kring smärtlindring när de 
vet om att intervjun eventuellt kommer att ske med den kvinnan de har framför sig.  
 
Inklusionskriterier i studien var både förstföderskor och omföderskor. Detta kan både 
vara en fördel och en nackdel när resultatet sammanställdes. Nackdelen kan vara att 
resultatet kan bli svårt att generalisera till alla gravida kvinnor då förstföderskor och 
omföderskor ser olika på information om smärtlindring. Det var även svårt att särskilja 
dem då studien inte gick ut på att jämföra grupperna. Fördelen med att inkludera båda 
grupperna var att det blev en god variation av svaren under intervjun där 
förstföderskorna var mer skeptiska och ville ha mer information om smärtlindring. 
Omföderskor hade ett annat lugn, var trygga i sig själva och hade en bild på hur de 
önskar att förlossningen skulle utformas gällande smärtlindring.   
 
Resultatets trovärdighet har reflekteras utav författarna. Begreppen som är accepterade 
inom kvalitativ forskning är överförbarhet, giltighet, delaktighet och tillförlitlighet 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197).  Vidare beskriver Lundman & Hällgren 
Graneheim (2012, ss. 198-199) att överförbarhet är trovärdig om författarna har 
beskrivit datainsamling, urval, deltagare och analys. Därefter är det läsarna som utgör 
om resultatet är överförbart. Giltighet kan bekräftas i arbetet om det insamlade 
materialet från intervjuerna avspeglar resultatet. Vidare stärks giltigheten genom att 
citat från alla tio intervjuer lyfts fram i resultatet. Genom att medverka under intervjuer 
är författarna delaktiga. Detta medför att intervjustudien är beroende av forskaren. En 
hög tillförlitlighet kan stärkas genom en noggrann beskrivning av analys, vilket 
redovisas i Tabell 1. Genom en ständig reflektion och diskussion över de olika 
kategorier och underkategorier har materialet blivit mer tillförlitligt.  
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Innan arbetet startade har författarna diskuterat förförståelsen med både varandra, 
klasskamrater i grupp och med handledaren. Att diskutera sin förförståelse handlar om 
att beskriva sin bild av det fenomenet som ska studeras. Detta krävs för att kunna utföra 
ett bra analysmaterial och resultat. Förförståelsen inkluderar författarnas tidigare 
erfarenheter, den teoretiska kunskapen och förutfattade meningar (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012, s. 197). Vetenskaplig forskning har påvisat att smärtlindring under 
förlossning har stor påverkan hos kvinnan. Det är därför viktigt att göra kvinnan 
medveten om de olika formerna av metoder under graviditeten, för att sedan kunna 
påverka förlossningsförloppet och att kvinnan får en bra förlossningsupplevelse. 
Eftersom författarna har varit medvetna om förförståelsen har vi under arbetets gång 
försökt att lägga den åt sidan och använt oss av ett öppet förhållningssätt i analysen av 
det insamlade materialet. Följdfrågor som ställs till kvinnorna har varit öppna och 
ställdes på ett sätt för att undvika att informantens svar påverkades. Då vi har varit 
osäkra på om det var vår egen tolkning som gjorts i resultatet har vi gått tillbaka till våra 
transkriberade intervjuer och bekräftat att det inte var den egna tolkningen. 
 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom temat “ Att känna tillit hos barnmorskan på förlossningen trots en 
ovisshet inför smärtlindring”. Temat grundar sig i kategorierna: Tilltro till att 
barnmorskan på förlossningen kommer att guida, En känsla av kontroll genom 
information om olika metoder, Det är viktigt att få kunskap om smärtlindring och En 
känsla av otillräcklig information. 
 
Att utgå från patientperspektivet där kvinnan är i fokus kunna stödja och stärka och 
lyssna till hennes berättelser och möta henne på den nivå hon befinner sig är viktiga 
områden som barnmorskan behöver arbetar utifrån (Dahlberg & Segersten 2010, ss. 
103-104). Att delge information utefter kvinnans behov och vart i livet hon befinner sig 
anser kvinnorna i föreliggande studie är grundläggande för att kvinnan ska känna 
trygghet då hon lämnar barnmorskemottagningen inför förlossningen. Trots stort 
förtroende för barnmorskan på förlossningen är det av vikt att kvinnan får ta del av 
information om olika former av smärtlindring.  
 
De flesta av kvinnorna i studien ansåg att de fått bra information kring smärtlindring på 
barnmorskemottagningen, de kände stort förtroende för barnmorskan och var oftast 
lugna och trygga inför förestående förlossning. I enlighet med aktuell studie ses 
liknande resultat i Milan (2003, s. 143) att kvinnorna påvisar vikten av att ha en 
barnmorska de känner sig betrodd och trygg med. Att få praktiskt stöd och information 
gjorde att de klarade av att hantera graviditeten. Kvinnorna ansåg att de fick den 
information som behövdes och kände sig väl rustade inför förlossningen. Kvinnorna i 
den aktuella studien uttryckte att de kommer att få stöd och guidning genom 
förlossningsförloppet och omföderskor var väl medvetna om hur deras kropp fungerar 
och vilken form av smärtlindring de önskar. En studie gjord av Lally, Murtagh, 
Macphail & Thomson (2008, s. 5) belyser att kvinnorna oftast känner sig 
välinformerade, förväntar sig en form av effektiv smärtlindring och blir besvikna om 
deras önskemål inte uppfylls. En annan studie av Hodnett, Gates, Hofmeyr & Sakala 
(2005, s. 72) påpekar betydelsen av kontinuerligt stöd som reducerar användning av 
smärtlindring och minskar smärtupplevelse hos kvinnan. 
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Förstföderskorna i föreliggande studie var mer osäkra kring smärtlindringen. Kvinnorna 
belyste att barnmorskan bör ta reda på kvinnans önskemål kring smärtlindring innan 
information delges utefter ett protokoll. Vidare beskriver Lally, et al. (2008, s. 8) att då 
kvinnan har felaktiga eller orealistiska förväntningar på förlossningssmärta kan det 
bidra till att kvinnor inte är beredda på ett lämpligt sätt inför förlossningen. 
Barnmorskan skall därför ge kvinnan bred information om smärtlindring som är 
anpassad till alla kvinnor. Klomp, Manniën, De Jonge, Hutton & Lagro-Janssen (2014, 
s. 437) belyser vikten av att barnmorskor behöver förstå att kvinnor hanterar smärta 
olika och därför krävs anpassad information utefter behovet och barnmorskan ska utgå 
från en patientcentrerad vård.  
 
Kvinnorna i vår studie som hade annan kulturell bakgrund ansåg att informationen på 
barnmorskemottagningen borde vara mer individuellt anpassad då kvinnorna i de flesta 
fall inte kunde tänka sig farmakologisk smärtlindring. I en studie gjord av Robertson, & 
Johansson (2010, s. 448) belyses att det framkomna resultatet i deras studie betonar 
vikten att som vårdare ha tillräcklig medvetenhet och inblick i det olika sociokulturella 
sammanhanget. Födandet kan upplevas olika beroende på den kulturella bakgrunden 
och barnmorskan har i uppgift att möta kvinnan där hon befinner sig. Studien påvisar 
även att användandet av icke-farmakologisk smärtlindring var främst svenskfödda 
kvinnor. Kvinnor från Afrika, arabländer och Turkiet hade lägst användande av icke-
farmakologisk smärtlindring (Robertson & Johansson 2010, s. 444).  
 
Kvinnorna i föreliggande studie beskrev att det är av vikt att få en varierad information 
om smärtlindring under graviditeten för att kunna förbereda sig inför förlossning. Detta 
beskrivs i en studie gjord av Madden, Turnbull, Cyna, Adelson & Wilkinson (2013, s. 
39) att samtalet om smärtlindring under graviditeten måste utgå ifrån vad kvinnan 
önskar för information. Här kan kvinnan berätta kring de metoder man vill använda eller 
undvika.   
 
De flesta av kvinnorna meddelade att barnmorskan främst informerat om farmakologisk 
smärtlindring, vad metoderna innebär, hur de verkar och administreras. Detta resultat 
bekräftas i Madden, et al. (2013, s. 34) där barnmorskor har informerat kvinnor kring 
den smärtlindringen som främst fokuserar på att ta bort smärtan, den farmakologiska 
smärtlindringen, för att “lugna” situationen för kvinnan. Många av kvinnorna i aktuell 
studie upplevde att begränsad information om nackdelar om de olika metoderna gavs till 
kvinnorna, vilket bidrog till en känsla av osäkerhet. Liknande resultat beskrivs i Lally, 
el al. (2008, s. 2) där kvinnors brist på kunskap kring risker och fördelar med olika 
metoder kring smärtlindring kan öka ångest.  
 
Majoriteten av kvinnorna fick mindre information om den icke-farmakologiska 
smärtlindringen och upplevde att de önskade mer information av barnmorskan kring 
dessa former av smärtlindring sågs tydligt. Dock påvisas i en australiensk studie av 
Schneider (2001, s. 16) att kvinnorna som fick information enbart om icke-
farmakologiska metoder kände en press från barnmorskan att klara av förlossningen 
utan att använda sig av farmakologiska metoder, vilket utgjorde en stress för kvinnorna 
och känslan av förtroende försvann.   
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Att ha kunskap kring olika metoder utgjorde en trygghet och kunna välja metod 
beroende på förlossningsutfallet och smärtupplevelsen. Det fanns en variation hos 
kvinnorna i kunskap kring smärtlindring, några kände att de inte behövde veta så 
mycket om olika metoder och överlämnade ansvaret till barnmorskan på förlossningen. 
Medan andra vill ha mycket information och god kunskap kring de olika metoderna. 
Detta fynd stärks i studie gjord av Klomp, et al. (2014, ss. 434-435) där kvinnorna 
förberedde sig olika inför förlossning. Allt från minimal förberedelse till att delta i alla 
utbildningar som fanns tillgängliga. Det fanns ingen skillnad kring förstföderskor och 
omföderskor i studien.  
 
Trots att kvinnorna inte på förhand kan välja vilken form som skulle passa så var det en 
trygghet att ha hört talats om olika metoder så de redan innan förlossningen kunde en 
del om de olika metoderna och kunde göra ett eget val i beslutsfattandet. Denna känsla 
bekräftas av kvinnorna i Lally et al. (2008, s. 2) studie där en presentation av de olika 
metoderna ges under graviditeten där kvinnorna har möjlighet att ta ett välinformerat 
beslut kring vilken smärtlindring de kan tänka sig att använda. Att ge information under 
förlossningen kan ses som olämpligt.  
 
Kvinnorna i föreliggande studie belyser att information gavs ut både skriftligt och 
muntligt. Den skriftliga innebar att tidigt under graviditeten fick kvinnan en bok där 
olika former av smärtlindring fanns nedskrivna och att kvinnan sedan fick vända sig till 
barnmorskan vid funderingar. Muntlig information som gavs på 
barnmorskemottagningen i det individuella mötet med kvinnan och partnern. Den 
muntliga informationen kunde oftast göras förstådd och i många fall kände kvinnan att 
hon kunde ställa frågor till barnmorskan.  
 
En känsla av ovisshet inför smärtlindring infann sig hos kvinnorna, detta grundar sig i 
osäkerheten kring fler metoder om smärtlindring utöver det som barnmorskan 
informerat om. I en studie gjord i London av Cornallu, Butler, Murpy, Rath & Canty 
(2014, s. 91) beskrivs ett område som kvinnor ansåg bör förbättras handlade om 
smärtlindring och den information som ges. Kvinnorna önskade mer sympati och hjälp i 
samband med smärtlindring och mer information kring avslappnande metoder skulle 
vara uppskattande. Adekvat smärtlindring ansågs av kvinnorna som viktig faktor för att 
få en positiv förlossningsupplevelse.  

Många av kvinnorna i studien valde att söka information på egen hand, genom internet 
eller fråga vänner och familj. Hos en del av kvinnorna upplevdes detta som en 
självklarhet att det är på egen hand man söker information och vid funderingar vänder 
sig till barnmorskan. Även i de fall då barnmorskan informerar om smärtlindring gick 
kvinnan hem och sökte på egen hand för att få en ökad förståelse kring en viss form av 
smärtlindring. Detta fynd stärks av en studie gjord av Klomp, et al (2014, s. 434) där 
kvinnorna sökte information från många olika källor såsom familj eller vänner som 
själva hade fött barn, genom internet eller i böcker.  

Berg, Olafsdottir & Lundgren (2012, ss. 80-85) beskriver en modell som barnmorskan 
kan arbeta utifrån vid barnafödande. MiMO modellen (midwifery model of woman-
centred care). Modellen innefattar ett ömsesidigt förhållningssätt där barnmorskan 
behöver lära känna och förstå kvinnan, vem hon är och vilka behov som finns, skapa 
tillit och säkerhet i mötet med kvinnan. Barnmorskans egenskaper ska vara resurser och 
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färdigheter i att använda sin kunskap på olika sätt och som svarar mot varje kvinnas 
individuella behov. Kunskapen ska både grundas i teoretisk, erfarenhetsbaserad och 
känslomässig del. Vidare beskrivs att barnmorskan ska kunna anpassa omvårdnaden 
utifrån det kulturella sammanhanget och optimera vården baserat på kvinnans 
livsfilosofi och ha ett balanserat förhållningssätt i mötet med kvinnan och partnern 
(Berg, Olafsdottir & Lundgren 2012, ss. 80-85). Genom att arbeta utifrån denna modell 
kan samspelet mellan barnmorskorna på förlossningen och kvinnan bli så bra som 
möjligt.  
 
 

KONKLUSION 
Kvinnorna i studien visar stark tilltro till barnmorskan på förlossningen när det gäller att 
se och bedöma vilken form av smärtlindring de kan behöva. Kvinnorna upplever 
barnmorskan som en viktig del i födandet och överlämnar sig själva till henne. 
Kvinnorna uppger dessutom att trots de inte har fått tillräcklig information om 
smärtlindring av barnmorskan på barnmorskemottagningen så är det ändå barnmorskan 
på förlossningen som har kunskap och kan föreslå metoderna där och då för kvinnan. 
Flertalet av kvinnorna var nöjda med den information de har fått på 
barnmorskemottagningen. Resultatet tyder även på att barnmorskan på 
barnmorskemottagningen ska kunna ge patientcentrerad information utefter kvinnans 
behov. Lyssna in och inte gå enbart på rutin, ha en öppen dialog med kvinnan och ta 
reda på vad hon är intresserad av att veta. Kvinnorna upplever dessutom barnmorskan 
som en viktig del i födandet och överlämnar sig själva trots att det finns en känsla av 
osäkerhet inför smärtlindring. 
 
Förslag på vidare forskning är att studera mer specifikt kring området icke-
farmakologisk smärtlindring och inte smärtlindring i stort.  
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 
Genom att ta del av resultatet i denna studie kan barnmorskor i större utsträckning förstå 
hur kvinnor önskar information om smärtlindring på barnmorskemottagningen. 
Barnmorskan behöver anpassa besöken utefter kvinnans behov, ta reda på vad hon 
besitter för kunskap sedan tidigare och vad hon vill veta mer om. Att vara öppen och 
lyhörd i mötet kan bidra till att relevant information ges ut och att kvinnan får bättre 
kunskap kring olika former om smärtlindring. Detta kan bidra till en ökad trygghet hos 
kvinnan inför förlossning. Utifrån resultatet är barnmorskan på förlossningen en stor 
resurs för kvinnan och har en ansvarsfull roll.  
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Bilaga 1 
 

 
Frågeformulär  
 
 

1. Vad fick du för information kring smärtlindring på barnmorskemottagningen 

under din graviditet? 

 

2. Vad fick du för information kring smärtlindring som inte klassas som 

läkemedel?  

 
3. Vad fick du för information kring smärtlindring som klassas som läkemedel?  

 

4. Hur kände du kring/uppfattade du den informationen som gavs?  

 
5. Känner du att du fick den informationen du behöver för att förstå vad metoderna 

innebär? 

 

6. Vilka smärtlindringsmetoder känner du till? Hur känner du till dessa?  

 

7. Var det något du saknade i informationen kring smärtlindring? 
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Bilaga 2 

                   
 
Godkännande av verksamhetschef för datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 
Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Vår uppsats har 
som syfte beskriva gravida kvinnors upplevelser av information om smärtlindring från 
barnmorskan på barnmorskemottagning. Vi önskar genom detta arbete kunna få större 
förståelse och kunskap kring kvinnors olika behov för att kunna bemöta och vårda på 
bästa sätt. Vi önskar att intervjua sex till tio gravida kvinnor på olika 
barnmorskemottagningar i Västra Götalands region. För att kunna genomföra detta 
önskas vi er tillåtelse att information om studien delas ut av barnmorskor då kvinnorna 
kommer för sitt sammanfattande samtal inför förlossningen i grav v. 37. 
Telefonintervjuer kommer att göras med kvinnorna som väljer att delta i studien. 
Kvinnorna kommer att få skriftlig information om studien på barnmorskemottagningen 
och vid intervjutillfället muntlig information samt ett samtyckesformulär om de önskar 
delta. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas ordagrant. All 
insamlad data behandlas konfidentiellt och kommer i studien att presenteras på så sätt 
att ingen information kan knytas till enskilda individer. Deltagandet i studien är helt 
frivilligt och alla deltagare kan när helst de önskar välja att avsluta sitt deltagande utan 
att uppge orsak. 

Godkännande 
Härmed godkänner jag att Hajrusa Gusinac och Sara Andersson får ta del av 
personuppgifter som efterfrågats ovan i syfte att genomföra studien. 
 
Namn                             ................................................................................ 
 
Namnförtydligande       ................................................................................ 
 
Datum och Ort              ................................................................................ 
 
Examensarbetet utförs under handledning av Åsa Larsson, Universitetslektor vid 
Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 
välkomna att kontakta henne på telefon: 033-435 47 28 eller e-mail: asa.larsson@hb.se 
 
Med vänliga hälsningar 
Hajrusa Gusinac                                                               Sara Andersson 
Tel: 0739-031525                                                             Tel: 0706-091444 
Mail: s162331@student.hb.se                                          Mail: sara.andersson90@live.se 

mailto:asa.larsson@hb.se
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Bilaga 3 

 
 

Beskriva gravida kvinnors upplevelser av information om 
smärtlindring från barnmorskan på barnmorskemottagning 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 
Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Med vårt 
examensarbete är syftet att beskriva gravida kvinnors upplevelse av information om 
smärtlindring från barnmorskan på barnmorskemottagning för att därigenom få större 
förståelse och kunskap kring vården. 
 
Vi frågar Dig om Du frivilligt vill bli intervjuad om Din upplevelse. Intervjun görs av 
oss två studenter, kommer att ske via telefon och personliga möten och tar ca 15-45 
minuter. Den kommer att spelas in och ordagrant överföras till text. Allt material 
hanteras konfidentiellt och förvaras på så vis att ingen, utöver de som intervjuar, kan få 
tillgång till det. I resultatet avidentifieras dina personuppgifter. Intervjun är helt frivillig 
och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. 
Om du önskar delta i studien, vänligen meddela oss via e-mail, telefon eller SMS inom 
3 dagar. Vi kommer därefter kontakta dig via telefon för att bestämma dag och tid för 
intervjun. Samtyckesformulär kommer att informeras om muntligt i samband med 
intervjutillfället. Om du har frågor eller önskar ytterligare information kring studien är 
du välkommen att kontakta oss. Vi nås på telefon eller e-mail på nedanstående 
uppgifter. 
 
Examensarbetet utförs under handledning av Åsa Larsson, Universitetslektor vid 
Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 
välkomna att kontakta henne på telefon: 033-435 47 28  eller e-mail: asa.larsson@hb.se 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Namn: Hajrusa Gusinac                                                Namn: Sara Andersson 
Tel: 0739-031525                                                          Tel: 0706-091444 
Mail: s162331@student.hb.se                                       Mail: sara.andersson90@live.se 
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            Samtyckesformulär 
 
 

Jag har tagit del av medskickad information angående intervjustudien om gravida 
kvinnors upplevelse av information om smärtlindring från barnmorska på 
barnmorskemottagning och är väl införstådd med informationen. Jag är även medveten 
om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva motivera mitt val. 
Jag har också fått information om vilka jag ska vända mig till för eventuella frågor kring 
studien.  

 
Jag samtycker till att delta i studien  
 
 
Namn                         ............................................................................... 
 
 
Namnförtydligande    .............................................................................. 
 
 
Ort och datum            .............................................................................. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Hajrusa Gusinac                Sara Andersson 
Tel: 0739-031525   Tel: 0706-091444 
Mail: s162331@student.hb.se                                       Mail: sara.andersson@live.se 
 
 
 
 
 

mailto:s162331@student.hb.se
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