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Sammanfattning    
 

Förlossningen är en stor händelse i kvinnans och hennes partners liv. Barnmorskan 

ansvarar för den normala förlossning och skall även ha kunskap kring komplicerad 

förlossning. Komplicerad förlossning innefattar exempelvis vaginal instrumentell 

förlossning med tång eller vakuumextraktion (VE) som här benämns sugklocka. 

Instrumentella förlossningar i Sverige ökar och år 2011 avslutades ca 9 % av 

förlossningarna instrumentellt. Forskning har visat att förlossning med VE ökar risken 

för en traumatisk förlossningsupplevelse och skapar vårdlidande hos kvinnorna. Lite 

forskning finns kring kvinnors upplevelse av förlossning med VE. Syftet med studien är 

därför att belysa kvinnors upplevelse av förlossning som avslutats med VE. På så sätt 

ökar kunskapen vilket kan bidra till förbättrade förutsättningar för barnmorskor att 

stödja dessa kvinnor. Individuella intervjuer med åtta kvinnor genomfördes. Kvinnorna 

var mellan 31-44 år och förlösta mellan 5- 11 månader före intervjutillfället. Kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats valdes för genomförandet. I resultatet framkom de 

fem kategorierna; rädsla för ohälsa, känsla av uppgivenhet, behov av stöd från 

personal, önskan om delaktighet samt avsaknad av det normala och förväntade 

förlossningsförloppet. Studien visade att kvinnorna upplevde rädsla och smärta vid 

förlossningen och att behovet av barnmorskans stöd i form av närvaro och information 

var viktigt för att minska rädslan och öka delaktigheten. För att kvinnorna skulle känna 

delaktighet var det viktigt att barnmorskan hjälpte dem att få kontroll över förlossningen 

och motivera dem att fortsätta kämpa. I temat Önskan om att bli bekräftad i det normala 

under det oväntade och komplicerade förlossningsförloppet framkom att det var 

betydelsefullt för kvinnorna att VE avdramatiserades utan att det komplicerade 

förloppet bagateliserades. Vidare forskning kring detta ämne är av stor vikt då 

barnmorskans kunskap kring känslor i samband med förlossning ökar chanserna för att 

skapa en positiv förlossningsupplevelse vid förlossningar som avslutas med VE.  

 

Nyckelord: Kvinnor, förlossning, komplicerad, instrumentell, VE, vakuumextraktion, 

sugklocka, förlossningsupplevelse, barnmorska.  
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INLEDNING 

Att föda barn är en stor och omtumlande upplevelse för kvinnor. En förlossning kan 

utvecklas och avslutas på olika sätt och det är omöjligt för kvinnor att förutse och helt 

förbereda sig inför den förlossning som väntar dem. Under förlossningen har 

barnmorskan ansvar för både omvårdnaden och det stöd som kvinnorna och deras 

partners ges samtidigt som hon/han har ett medicinskt ansvar för både mor och barns 

välmående och säkerhet. Komplikationer under förlossningen bidrar ibland till att 

förlossningen måste avslutas instrumentellt då barnet behöver framfödas omgående för 

att kunna säkerställa mor och barns välmående. En metod som används är 

vakuumextraktion (VE) även benämnd som sugklocka. I samband med den 

verksamhetsförlagda utbildningen har ett intresse väckts då vi varit involverade i 

flertalet förlossningar som avslutats med VE. Det kan bli en större utmaning för 

barnmorskan att stödja och informera kvinnan under förlossningen eftersom VE kräver 

barnmorskans medicinska fokus. Lite forskning finns kring hur kvinnor själva upplever 

dessa situationer. Vi önskar därför studera ämnet genom att intervjua kvinnor för att ta 

del av deras upplevelser. Genom att få kunskap kring kvinnors upplevelser ökar 

förutsättningarna för barnmorskor att förbättra stödet till kvinnor där förlossningen 

avslutas med VE. 

 

BAKGRUND 

Barnmorskans historia 

Barnmorskeyrket bedöms vara världens äldsta kvinnoyrke. Under medeltiden 

benämndes barnmorskan som jordemor och hon skulle vara gift eller änka och själv fött 

barn för att vara betrodd. Hon skulle också besitta en särskild förmåga och klokhet som 

kunde utvecklas med tiden och till viss del vara medfödd. Klokhet hämtade hon från 

naturen, som var medeltidens ”läromästare” inom läkemedelskonst (Höjeberg 2009, ss. 

19-23). 

 

Den svenska barnmorskeundervisningen startade cirka år 1775 och var då cirka 3 

månader lång. År 1777 kom det första ”Reglemente för Jorde-Gummorne” som gällde 

hela riket. I detta beskrevs barnmorskans nödvändigaste personliga egenskaper, 

arbetsuppgifter, skyldigheter och utbildning. Hon var tvungen att godkännas av präst, 

stadsläkare, undervisas, förhöras, examineras och till slut avlägga ed. I reglementet 

framkom att förlossningar som behövde assisteras instrumentellt skulle hanteras av 

männen och inte barnmorskorna. År 1829 beslutades att barnmorskor fick lov att förlösa 

med instrument efter genomförd utbildning vilket internationellt sett var en unik 

rättighet. Barnmorskorna har besuttit rätten att använda förlossningsinstrument sedan 

dess. Utbildningen förlängdes med åren och år 1950 beslutades att barnmorskorna även 

skulle vara sjuksköterskor (Höjeberg 2009, ss. 22-23).  

 

Förlossning 

Normal förlossning 

Barnmorskan skall idag självständigt klara av att handlägga normal graviditet, 

förlossning och eftervård (Socialstyrelsen 2006, s. 14). Normal förlossning kan vara 
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svår att definiera då den medicinska tekniken ständigt utvecklas och definitionen av 

normal förlossning ändras under tid och mellan olika kulturer. En tydlig definition av 

normal förlossning är dock av stor vikt då den underlättar arbetsfördelningen mellan 

obstetriker och barnmorska utifrån respektive ansvarsområden. Definitionen av normal 

förlossning är enkelbörd och graviditetslängd på 37+0 - 41+6 (veckor + dagar). 

Värkarbetet skall starta spontant och det skall inte föreligga några medicinska 

riskfaktorer vid förlossningens början som kan tänkas påverka förlossningens utfall eller 

förlopp. Förlossningsförloppet skall även vara komplikationsfritt från värkstart till 

moderkakans framfödande. Barnet skall vid normal förlossning födas spontant i 

huvudbjudning. Både barn och mor skall må väl efter förlossningen och en blodförlust 

på <1000 ml skall uppmätas (Socialstyrelsen 2001, s. 6). 

 

Komplicerad förlossning 

Barnmorskan är ålagd att besitta kunskap kring instrumentella och manuella 

förlossningsoperationer samt kunna identifiera och bedöma när en förlossning avviker 

från det normala förloppet (Socialstyrelsen 2006, ss. 13-14). Vid komplicerade 

graviditeter, förlossningar och eftervård kontaktas obstetriker som ansvarar vid 

medicinska komplikationer och sjukdom (Socialstyrelsen 2001, s. 5). Barnmorskan är 

vid dessa situationer istället ansvarig för omvårdnaden av patienter med komplicerade 

graviditeter, förlossningar och eftervård (Socialstyrelsen 2006, s. 14). 

 

Instrumentell förlossning 

Vid vaginal instrumentellt assisterad förlossning kan förlossningen avslutas med 

antingen tång eller VE (Socialstyrelsen 2013, s. 43). Huruvida det beslutas om att en 

förlossning behöver assisteras instrumentellt beror bland annat på personalen samt de 

alternativ som finns under de rådande omständigheterna (Gei, 2012, s. 368).  

 

Enligt Gei (2012, s. 370) har kvinnor som förlösts instrumentellt, i jämförelse med 

kvinnor som förlösts spontant, oftare barn med högre födelsevikt och är inducerade 

vilket enligt socialstyrelsen (2013, s. 35) innebär en igångsättning av förlossningen. 

Kvinnor som är instrumentellt förlösta är i större utsträckning förstföderskor, har 

avlossning av placenta (Gei 2012, ss. 365-366) samt får oftare diagnosen skulderdystoci 

vilket innebär att barnets axlar på något sätt kilats fast så barnet inte kan framfödas 

(Mollberg 2009, s. 424). Allt eftersom utdrivningsskedet förlängs ökar risken för att 

förlossningen behöver avslutas instrumentellt (Gei 2012, s. 366). Ett långdraget 

utdrivningsskede har visat sig öka riskerna för analsfinkterrupur hos modern och 

skalltrauma hos barnet (Murphy, Liebling, Patel, Verity & Swingler 2003, s. 614). I 

Murphys et al. (2003, s. 614) studie framkommer dock att ett utdraget utdrivningsskede, 

där instrumentell förlossning används, istället ökar riskerna för att barnet behöver olika 

former av extra övervakning efter förlossningen. 

 

Förlossningar som avslutas instrumentellt har ökat sedan 90- talet. År 1990 avslutades 

5,6 % av alla förlossningar i Sverige instrumentellt (Socialstyrelsen 2005, s. 33). Den 

senaste statistiken från socialstyrelsen (2013, s. 43) visar att andelen förlossningar, som 

år 2011 avslutades med VE eller tång, har ökat till nästan 9 %.  
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Förlossning med VE 

VE utvecklades i Sverige under 1950– talet och blev ett alternativ till 

förlossningstången (Svantesson & Kaplan 2009, s. 407). VE revolutionerade 

förlossningsvården och spred sig snabbt inom landet och vidare ut i Europa. Dock 

dröjde det innan länder som exempelvis USA ansåg VE som ett säkert alternativ till 

förlossningstången och inte förrän år 1992 överskred antalet förlossningar, som 

avslutades med VE, antalet tångförlossningar i USA (McQuivey 2004, s. 171). 

 

Vid VE placeras en ”kopp” på barnets huvud. Med hjälp av ett vakuumsug fäster 

koppen på barnets huvud och därefter kan barnet försiktigt framfödas genom ett 

värksynkroniserat drag (Socialstyrelsen 2013, s. 43). Det finns ett antal olika VE 

instrument i exempelvis metall eller plast. De olika instrumenten är bättre lämpade 

under olika omständigheter och ett moment att ta hänsyn till innan VE läggs är hur långt 

ned barnet trängt i födelsekanalen (Clark 2005, ss. 518-519). Detta avgör om det blir en 

hög, medelhög eller utgångsklocka vilket innebär att barnets huvud står mot 

bäckenbotten. För att en VE förlossning skall kunna genomföras krävs att fostrets huvud 

bjuder sig först. Hinnor skall ha brustit, mor skall ha ett normalstort bäcken och 

modermunnen skall vara fullvidgad. Barnet skall även vara levande och fullgånget 

(Svantesson & Kaplan 2009, ss. 407-409). Efter utförskaffandet med VE kan oftast ett 

märke synas på barnet där koppen varit placerad vilket kommer läka av sig självt. VE är 

dock, enligt Socialstyrelsen (2013, s. 43), väldigt skonsam för barnet och utgör oftast 

inte någon skada. En indikation till VE är fosterasfyxi. En annan orsak kan vara att mor 

inte orkar krysta ut barnet vilket i sig bottnar i exempelvis trötthet eller värksvaghet. 

 

Syftet med VE är att påskynda förlossningen genom att öka den utdrivande kraften från 

värkarna om modern exempelvis är uttröttad. Dock ökar VE risken för olika trauman 

hos barnet exempelvis intrakranial blödning, skalltrauman och ibland neonatal död 

(Murphy et al 2003, s. 614). VE i sig utgör även en ökad risk för bristningar hos 

modern. För förstföderskor ökar dessutom risken för sfinkterruptur jämfört med 

omföderskor (Räsenen, Vehviäinen-Julkunen, Cartwright, Gissler & Heinonen 2012, s. 

1371).  Genom att lägga ett klipp i perineum kan sfinkterruptur ibland förebyggas 

(Socialstyrelsen 2013, s. 43).  

   

En studie av Mollberg, Hagberg, Bager, Lilja och Ladfors (2005, s. 918) visar att VE, 

samt tidsintervallet då VE används, har en betydande del i risken för barnet att drabbas 

av obstetrisk brachialplexusskada (OBP). Murphy et al. (2003, s. 614) menar att antalet 

drag som utförs med VE är betydande för risken att barnet drabbas av neonatalt trauma 

eller behov av vård på specialiserad barnavdelning efter förlossningen. För att minska 

risken för bland annat OBP eller cerebral blödning bör VE assisterad förlossning 

avslutas på tre drag. Att öka kunskapen och träning kring hur instrumentell vaginal 

förlossning utförs anses därför vara av stor vikt.  

 

Smärtlindring vid förlossning med VE 

Enligt Ahlberg, Saltvedt och Ekéus (2012, s. 306) får kvinnor sällan smärtlindring i 

samband med VE. I deras studie framkommer att var tredje förstföderska och varannan 

omföderska i Sverige förlöses med VE utan att ha smärtlindrats med vare sig 

epiduralanestesi (EDA), spinal eller pudendusblockad (PDB). Den vanligaste 
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smärtlindringsmetoden i Sverige, som används före VE, är PDB eller infiltration. 

Endast 9,7 % av kvinnorna får PDB eller infiltration som smärtlindring. En orsak till 

detta kan vara att PDB har minskat i användning efter att EDA introducerades år 1970. 

Det är även större risk att kvinnan förlöses utan smärtlindring om indikationen för VE 

är asfyktiska tecken på barnet än vad det är om indikationen för VE är värksvaghet. 

Detta förklaras troligtvis med att fokus då ligger på att omgående få ut barnet och 

smärtlindringen läggs åt sidan. Detta visar att smärtlindring inte är prioriterat vid VE 

(Ahlberg, Saltvedt & Ekéus 2012, ss. 306-309).  

 

Exakt hur avsaknad av smärtlindring vid VE påverkar förlossningsutloppet är oklart 

(Ahlberg, Saltvedt & Ekéus 2012, s. 309). Dock har tidigare studier visat att VE 

assisterad förlossning så väl som ohanterbar smärta ökar risken för en traumatisk 

förlossningsupplevelse. Detta leder i sin tur till en förlossningsrädsla och därmed 

minskad lust att skaffa ytterligare barn. Om ytterligare barn planeras har dessa två 

faktorer visat sig öka önskemålen om kejsarsnitt (sectio) utan medicinsk indikation. 

God smärtlindring kan minska risken för att uppleva förlossningen traumatisk (Ahlberg, 

Saltvedt & Ekéus (2012, s. 310). Ahlberg, Saltvedt och Ekéus (2012, s. 310) menar 

därför att god smärtlindring kan minska den traumatiska upplevelsen av VE assisterad 

förlossning. 

 

Förlossningsupplevelsen 

Ett viktigt mål för dagens förlossningsvård är en positiv förlossningsupplevelse och den 

mest angelägna uppgiften är att minimera andelen negativa upplevelser. Detta ansvar 

har dock inte alltid legat på förlossningsvården. Under 1900-talet har 

förlossningsvården gått igenom olika faser där fokus har förskjutits från kampen mot 

mödradödlighet till minskning av smärta under förlossningen genom olika typer av 

bedövning och psykoprofylax. Från detta har förlossningsvården utvecklats vidare med 

förbättrade möjligheter och metoder att övervaka fostret och slutligen till den fas där 

både korta och mer långsiktiga psykologiska aspekter uppmärksammats i samband med 

förlossning. Upplevelsen av förlossningen har intagit en central plats idag och det är 

tack vare att förlossningsvården blivit medicinskt trygg och säker (Sjögren 2005, s. 

143). För att kunna förebygga och minimera andelen negativa upplevelser i samband 

med förlossning krävs ett starkare fokus på de psykosociala aspekterna. Kvinnor med 

negativa förväntningar på sin förlossning behöver stöd under graviditeten men även 

kontinuerligt stöd av en trygg person under förlossningen (Sjögren 2005, s. 146).  

  

Idag finns mycket material att läsa och ta del av när det gäller kvinnors berättelser om 

sin förlossning och dess detaljer. Dock kan idag fortfarande vissa kulturella skillnader 

ses vad gäller att skildra sin upplevelse av förlossningen (Sjögren 2005, s. 145). 

Forskning kring upplevelser och skildringarna beskriver allt ifrån traumatiska 

upplevelser och smärta till lyckorus. År 1999-2000 gjordes en undersökning om 

kvinnors upplevelse av barnafödande, det så kallade KUB-projektet. Cirka 3000 

kvinnor (endast svensktalande) i hela Sverige deltog och besvarade frågeformulär under 

graviditetens tidigare del samt två månader och ett år efter förlossningen. Det framkom 

att större delen av kvinnorna vid två månader och efter ett år hade en positiv upplevelse. 

Endast 6 % uppgav en negativ upplevelse vid två månader och 7 % ett år efteråt. 

Omföderskorna hade en positivare upplevelse än förstföderskorna. Ur resultatet kan 
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utläsas att kvinnorna var mer positiva ju kortare tid det hade gått sedan förlossningen. 

Detta kan förklaras med den lättnad och glädje kvinnorna kände när förlossningen var 

över. När tiden gått och kvinnan fått lite perspektiv på vad som hänt kan hon lättare ta 

till sig det som varit jobbigt och svårt (Sjögren 2005, s. 144). 

 

Barnmorskans stöd  

Vikten av att kvinnor ges kontinuerligt stöd presenterar Fisher, Hauck och Fenwick 

(2006, s. 72) i sin studie som tydligt visar att den vårdande och stödjande barnmorskan 

kan minska förlossningsrädsla hos födande kvinnor. Att barnmorskan endast var 

närvarande visade sig inte vara tillräckligt för att undvika förlossningsrädsla. 

Barnmorskan skulle i sitt vårdande visa kvinnor respekt samtidigt som hon utstrålade 

självförtroende. Det var också av stor vikt att barnmorskan kunde delge föräldrarna 

information på ett bra sätt och samtidigt axla rollen som barnmorska för att kunna inge 

ett förtroende. Om barnmorskan inte besatt dessa egenskaper ökade istället 

förlossningsrädslan hos kvinnorna. De bästa förutsättningarna för att skapa trygghet och 

förtroende gavs då kvinnorna hade samma barnmorska genom förlossningen. Detta 

bidrog till en förståelse hos barnmorskan inför kvinnans förväntningar och önskemål. 

Den nära kontakten bidrog också till att kvinnan vågade öppna upp sig och prata kring 

sin förlossning. När kvinnan gavs chans att föra en dialog med barnmorskan fick hon ta 

del av barnmorskans kunskaper kring förlossningen vilket i sig kunde bidra till minskad 

förlossningsrädsla (Fisher, Hauck & Fenwick 2006, ss. 72-73). 

 

Lidande och välbefinnande 

Lidande och välbefinnande är naturligt förekommande i varje människas liv. Målet med 

all vård är att förhindra och lindra lidande samt skapa förutsättningar för välbefinnande. 

Det är däremot inte sagt att dessa två är varandras motsatser. Att vara i ett lidande och 

samtidigt uppleva välbefinnande är fullt möjligt. Det finna olika typer av lidande.  

Livslidandet finns i alla människors liv och kan exempelvis vara att livssituationen 

innebär en alltför hög stressnivå. Sjukdomslidandet orsakas av sjukdom eller annan 

ohälsa. Vårdlidande är en tredje form av lidande och innebär det lidande som drabbar 

patienter på grund av vårdande eller brist på vårdande (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg 2003, ss. 32-34). Vårdlidande har flertalet gånger sin grund i 

avsaknad av kontroll och upplevelse av kränkning hos patienten (Wiklund 2005, s. 104). 

Det är ett onödigt lidande som bör undvikas. Vårdlidande uppstår ofta på grund av 

omedvetet handlande, bristande kunskap och/eller avsaknad av eftertanke (Dahlberg et 

al. 2003, ss. 32-34). 

 

Att skapa förutsättningar och arbeta för välbefinnande är minst lika viktigt som att 

lindra och förebygga lidande. Förhållandet mellan lidande och välbefinnande kan 

beskrivas som ett spänningsförhållande som skapar rörelse och en kamp mellan dessa 

uttrycksformer för hälsa. Välbefinnande kan ofta skapas eller stödjas med relativt enkla 

medel. Det är av stor vikt för patienter att bli sedda, tilltalade med namn och få uppleva 

att någon bryr sig (Dahlberg et al. 2003, ss. 38-39). 
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Hälsa 

Hälsa är ett komplext fenomen med flertalet dimensioner. Detta gör det omöjligt att 

avgränsa vad som är hälsa. Uppfattningen av hälsa varierar inte bara mellan personer 

utan också hos en och samma person vid olika tidpunkter i livet. Hälsa är beroende av 

hur människan förhåller sig till världen exempelvis hur hon interagerar socialt och hur 

omvärlden i sin tur påverkan människan. Människan pendlar mellan att vara en 

avgränsad individ till gemenskap med andra. Växlingen möjliggör personlig växt. Dock 

kan ohälsa uppstå om människan inte känner sig förankrad i sig själv och kan hitta en 

naturlig balans vilket kan bero på bland annat rädsla eller sjukdom. Ohälsa kan också 

uppstå om människan inte på ett sunt sätt kan hantera omvärlden (Wiklund 2005, ss. 79-

84).  

 

Hälsa kan även beskrivas som kopplat till sundhet, friskhet samt välbefinnande. Hälsa 

som sundhet har sin grund i hur människan tolkar det hon möter utifrån erfarenheter. 

Sundhet är också att vara orienterad till tid och rum. Hälsa som friskhet innebär fysisk 

hälsa och oftast frånvaro av sjukdom. Hälsa som välbefinnande utgår från människans 

livsvärld och hur hon uppfattar sin egen hälsa (Wiklund 2005, ss. 78-83).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Då förlossningen är en stor händelse i livet är det av stor vikt att förlossningsvården 

uppfyller ett av sina grundläggande mål, nämligen att skapa en positiv 

förlossningsupplevelse. Vid en förlossning kan omständigheterna bidra till att barnet 

snabbt behöver framfödas och i dessa situationer är VE ett alternativ. VE i sig är en 

riskfaktor till att förlossningen upplevs som traumatisk. En traumatisk 

förlossningsupplevelse kan bidra till ohälsa och senare i livet yttra sig i form av 

förlossningsrädsla hos kvinnorna. Den svenska förlossningsvården har idag ett ansvar 

att arbeta för att minimera de förlossningar som ger upphov till en negativ och 

traumatisk förlossningsupplevelse. För att veta hur kvinnor skall bemötas i dessa 

situationer krävs en förståelse kring deras upplevelser. Studier kring kvinnors 

upplevelser av förlossning som avslutats med VE är begränsad därför bör ämnet 

studeras ytterligare. 

 

SYFTE 

Att belysa kvinnors upplevelse av förlossning som avslutats med vakuumextraktion. 

 

METOD 

Ansats 

För att kunna genomföra studien inhämtades data genom individuella intervjuer. Datan 

analyserades sedan induktivt med en kvalitativ innehållsanalys. En induktiv ansats 

syftar enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 160) till att förutsättningslös 

analysera texten som skall studeras. Genom kvalitativ metod ges, enligt Malterud (2009, 

ss. 29-83), möjlighet att få kunskap kring andra människors tankar, erfarenheter och 

upplevelser. Den kvalitativa metoden bidrar också till att möjliggöra en analys av 
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exempelvis transkriberade texter för att uppnå kunskap om det fenomen som skall 

studeras och därefter bättre förstå varför människor beter sig på ett visst sätt (Malterud 

2009, ss. 29-83). Det är, vid en kvalitativ studie, av stor vikt att intervjuarna är 

medvetna om den egna förförståelsen det vill säga den egna livsvärlden som färgar 

studien. För att minska risken för att forskaren färgar studien är det viktigt att 

förförståelsen reflekteras kring och tyglas i det analyserande arbetet (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2008, ss. 134-135). 

 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 129) menar vidare att antalet informanter i en studie bör 

vara så pass stor att de på ett relevant sätt kan svara på studiens syfte samt att 

intervjuarna känner att fler deltagare inte skulle bidragit med ytterligare kunskap till 

studien. Efter åtta uttömmande intervjuer där både likheter och skillnader kunde 

särskiljas bedömdes materialet som tillräckligt. Öppna frågor valdes till intervjuerna i 

studien då detta enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 150) ger möjlighet till de mest 

kompletta svaren. Även uppföljande frågor användes då detta kan bidra till ytterligare 

information som är relevant för studiens syfte enligt Kvale och Brinkmann (2009, ss. 

150-151). 

 

Deltagare 

Verksamhetschefen på ett sjukhus i västra Sverige erhöll ett informationsbrev om 

studien och gav därefter tillstånd att hämta uppgifter för att kunna kontakta 

informanterna (se bilaga 1). Inklusionskriterierna avgränsades till svensktalande 

förstföderskor med normal graviditet, förlösta med VE mellan februari 2013-april 2013.  

Informationsbrev (se bilaga 2) skickades därefter ut till 19 kvinnor i den första 

omgången och tre av dessa tackade ja. Därefter utökades inklusionskriterierna så att 

kvinnor förlösta i december 2012 och januari 2013 också kunde delta. 

 

Ytterligare 17 kvinnor fick informationsbrevet i andra omgången. Utav dessa 17 valde 

två stycken att delta. På grund av för få deltagare skickades påminnelsebrev (se bilaga 

3) till samtliga som inte hört av sig. En av dessa kvinnor valde att delta i studien. 

Eftersom ytterligare en informant önskades tillfrågades en, för intervjuarna känd 

kvinna, som tackade ja till att delta. Av 37 tillfrågade kvinnor valde åtta stycken att 

delta medan 29 stycken avböjde. Kvinnorna som valde att delta i studien var mellan 31- 

44 år och alla kvinnor i studien hade förlösts på en förlossningsavdelning belägen i 

västra Sverige. Kvinnorna var förstföderskor förlösta 5- 11 månader före 

intervjutillfället. Indikationen för VE var värksvaghet hos fem av kvinnorna. På tre av 

kvinnorna lades VE på grund av hotande fosterasfyxi. Ingen av de barnen som föddes 

hade vårdats på neonatalavdelning och alla barnen mår bra idag.  

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes mellan september 2013 till november 2013 och varade mellan 

24- 46 minuter.  Kvinnorna i studien fick själva välja plats och tid för intervjun. 

Information om syftet med studien, konfidentialitet, avidentifiering av personuppgifter i 

resultatet samt rätten att när som helst avbryta sitt deltagande upprepades före 

intervjustart. Kvinnorna erhöll även ett samtyckesformulär (bilaga 4) som skrevs under 
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innan intervjun påbörjades. Samtliga kvinnor fick också möjlighet att, innan 

intervjustart, ställa eventuella frågor kring studien.  

 

Båda intervjuarna deltog i samtliga intervjuer som ägde rum i kvinnornas hem eller hos 

intervjuarna. Först genomfördes en pilotintervju som bedömdes uttömmande och denna 

inkluderas därför i resultatet. Alla intervjuer spelades in vilket enligt Kvale och 

Brinkman (2009, s. 194) ger fördelen att de intervjuande personerna kan fokusera på det 

ämnet som skall studeras samt att skapa en god relation till informanten. Samtliga 

intervjuer inleddes med den öppna frågan; 

 

Skulle du vilja berätta för oss om din förlossning som avslutades med sugklocka? 

 

Under intervjun ställdes uppföljande frågor där ett behov av att tydliggöra den 

information som gavs fanns. Exempel på de frågor som ställdes presenteras nedan: 

 

 Vad betyder den känslan för dig? 

 Hur kände du då? 

 Vad tänkte du då? 

 

Dataanalys 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008 s. 159) syftar den kvalitativa 

innehållsanalysen huvudsakligen till att tolka texter och är framförallt användbar inom 

bland annat humanvetenskap samt vårdvetenskap. Analysen tog sin början genom att 

det bandade materialet lyssnades igenom och transkriberades ordagrant. Att transkribera 

innebär att omvandla vilket i detta fall innebär förändring från en social interaktion 

mellan intervjuare och informant till en intervjuskrift för att möjliggöra analys (Kvale & 

Brinkmann 2009, ss. 194-195). Transkriberingen genomfördes på så sätt att bland annat 

pauser och skratt transkriberades lika av intervjuarna efter överenskommelse då lika 

transkribering enligt Kvale och Brinkmann (2009 s. 197) möjliggör jämförelse mellan 

texterna. 

 

Analysen av det transkriberade materialet har utförts enligt stegen i Lundman och 

Hällgren Graneheims (2008, s. 162) beskrivning av analysprocessen. Den analysenhet 

som används ska enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 162) vara av den 

storleken att den är hanterbar under analysprocessen men ändå kunna ge en helhet i sig. 

Därför valdes varje enskild intervju att betraktas som en analysenhet. Först lästes 

analysenheterna igenom flertalet gånger, var för sig, för att uppnå en förståelse för 

helheten av materialet. Efter detta strukturerades domäner upp gemensamt för att få en 

känsla för det huvudsakliga innehållet i texterna. Domäner definieras enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008, s. 162) som olika delar av texter som belyser ett 

avgränsat område och i sig utgör en grad av begränsad tolkning av materialet. Efter 

domänerna tagits ut extraherades meningsenheter vilket innebär att meningsbärande 

delar av texten framförskaffas för att utgöra en grund för analysen (Lundman och 

Hällgren Graneheim 2008, s. 162). Nästa steg i analysprocessen är att kondensera samt 

abstrahera de utförskaffade meningsenheterna vilket gjordes gemensamt för att vara 

säkra på att ingen information gick förlorad. Kondensering utgörs enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008, s. 163) av att texten förkortas ned för att bli lätthanterbar 



9 

 

och abstrahering av den kondenserade texten innebär att texten lyfts till en högre logisk 

nivå. Efter detta kodades den kondenserade texten och de koder som framkom med 

liknande innehåll läts sedan bilda olika underkategorier. Koderna talar, enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008, s. 163), i korthet om vad meningsenheten har för 

innehåll. Under analysprocessens gång har ett tema växt fram som efter analys baserats 

på materialet som helhet. Tema utgör enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 

164) en röd tråd som består av det innehåll som genomsyrar såväl kategorier som 

underkategorier. Ett exempel på hur analysprocessen sett ut (se tabell 1).  

 

Tabell 1 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

De var ju 

väldigt proffsiga 

allihop måste 

jag säga. Då 

kände jag bara; 

vad bra att det 

är så många här 

ifall någonting 

skulle hända. Så 

jag blev inte 

rädd eller så. 

Sen hade jag ju 

min barnmorska 

nära mig hela 

tiden. Jag kände 

mer vad skönt 

att om det är 

någonting som 

händer så har vi 

någon i närheten 

som faktiskt kan 

hjälpa till då. 

De var ju 

väldigt 

proffsiga 

allihop måste 

jag säga. Så 

jag blev inte 

rädd eller så. 

Sen hade jag ju 

min 

barnmorska 

nära mig hela 

tiden. 

Att känna sig 

omhändertagen 

Barnmorskans 

närvaro ger 

trygghet 

Behov av stöd 

från personal 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det är, enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 5), av stor vikt att forskning bedrivs för att 

samhället så väl som enskilda individer skall fortsätta utvecklas. Samtidigt har enskilda 

individer i samhället rättighet att beskyddas från intrång och insyn i sitt privatliv. Det är 

ytterst viktigt att den forskning som bedrivs aldrig bidrar till någon form av kränkning, 

förödmjukelse eller fysisk och psykisk ohälsa hos deltagande personer. Därför skall, 

enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 79), intervjuarna vid forskning inom hälso och 

sjukvård presentera sitt forskningsprojekt för en etisk prövningsnämnd innan studien 

kan påbörjas. Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) är detta inte nödvändigt vid studier som utförs inom högskoleutbildning på 
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avancerad nivå. Studiens genomförande är dock baserat på vetenskapsrådets etiska 

principer. Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 6) är de fyra etiska principerna; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

uppfyllt. Under hela studiens genomförande har dessa fyra principer tagits i aktning för 

att säkra intervjuarnas integritet och säkerställa att arbetet genomfördes etiskt korrekt.   

 

RESULTAT 

I analysen av intervjuerna framträdde de 11 underkategorierna; rädsla för ohälsa hos 

sig själv, rädsla för ohälsa hos barnet, känsla av maktlöshet, trötthetens påverkan, 

barnmorskans närvaro ger trygghet, informationens betydelse, känsla av övergivenhet, 

behov av kontroll och förmågan att släppa den, känsla av motivation, känsla av 

otillräcklighet och känsla av en misslyckad förlossning.  Dessa underkategorier bildade 

därefter de fem kategorierna; rädsla för ohälsa, känsla av uppgivenhet, behov av stöd 

från personal, önskan om delaktighet samt avsaknad av det normala och förväntade 

förlossningsförloppet. Det övergripande temat som sedan analyserades fram genom 

underkategorier samt kategorier var Önskan om att bli bekräftad i det normala under 

det oväntade och komplicerade förlossningsförloppet. (Se tabell 2). 

 

Tabell 2 

 

Underkategorier Kategorier Tema 

Rädsla för ohälsa hos sig själv 

 

Rädsla för ohälsa hos barnet 

Rädsla för ohälsa Önskan om att bli 

bekräftad i det normala 

under det oväntade och 

komplicerade 

förlossningsförloppet Känsla av maktlöshet 

 

Trötthetens påverkan 

Känsla av uppgivenhet 

Barnmorskans närvaro ger 

trygghet 

 

Informationens betydelse 

 

Känsla av övergivenhet 

Behov av stöd från 

personal 

Behov av kontroll och 

förmågan att släppa den 

 

Känsla av motivation 

Önskan om delaktighet 

Känsla av otillräcklighet 

 

Känsla av en misslyckad 

förlossning 

Avsaknad av det normala 

och förväntade 

förlossningsförloppet 
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Rädsla för ohälsa 

Hos samtliga kvinnor i studien kunde rädsla under olika skeden av förlossningen ses. 

De specifika känslorna som framkom i samband med rädsla var rädsla för ohälsa hos 

sig själv samt rädsla för ohälsa hos barnet. 

 

Rädsla för ohälsa hos sig själv 

Kvinnorna som kände en rädsla för den egna hälsan hade sedan tidigare varierande 

förförståelse kring VE. Föreställningen om VE var genomgående negativ på grund av 

risken för komplikationer hos exempelvis modern. Detta upplevde kvinnorna själva 

bidrog till den rädsla som infann sig under förlossningen med VE. 

 

Upplevelsen av rädsla för den egna hälsan uppstod redan när VE började diskuteras. 

Kvinnorna i studien berättade om en rädsla för smärta och komplicerade bristningar i 

samband med VE. Vidare beskrev de att denna rädsla blev mer påtaglig då den 

upplevda smärtan antogs öka ju längre förlossningen fortskred. Kvinnorna kände också 

en rädsla för att fortsätta krysta när VE lades då de själva kunde känna hur de brast 

samtidigt som smärtan eskalerade. Rädsla kunde ses i form av att kvinnorna själva bad 

om ytterligare smärtlindring innan VE då det framkom att kvinnorna i studien upplevde 

att de inte blivit tillräckligt smärtlindrade. Kvinnorna informerades då om att det inte 

fanns något smärtlindrande alternativ i slutskedet. Smärtan som sedan uppstod i 

samband med förlossningen med VE beskrivs som olidlig. Kvinnorna ger i studien 

utryck för hur rädslan i samband med smärtan påverkade dem de första månaderna efter 

förlossningen genom att bidra till känslan av att de aldrig ville uppleva en förlossning 

med VE igen. På grund av rädslan i samband med smärtan framkom även ett önskemål 

hos kvinnorna om att någon personal skulle frågat och gett råd om smärtlindring.  

 

Kvinnorna berättade också om en rädsla som var kopplad till en nära-döden-upplevelse. 

De beskrev en rädsla då de själva var säkra på att de skulle dö under förlossningen som 

avslutades med VE. Kvinnorna berättade också att de hade uppfattningen om att sectio 

var en bättre lösning då VE ökade risken för fysiska skador och då framförallt allvarliga 

bristningar. Det framkom också att kvinnorna kände rädsla inför de åtgärder som 

vidtogs vid VE. Kvinnorna berättade bland annat om rädsla för perineotomi och gav 

också utryck för att det skulle bidra till ytterligare skada utöver den skada som VE 

skulle åstadkomma dem. Deras uppfattning var inte att perineotomin i sig kunde minska 

bristningen som VE kunde åstadkomma. De yttrade istället en rädsla då uppfattningen 

var att det alltid blir en stor bristning vid förlossningar med VE, vilka åtgärder som än 

vidtas. En kvinna beskriver tankarna som kom i samband med att hon fick information 

om att VE skulle användas; 

 

Hellre kejsarsnitt hade jag tanke om. Hellre det än sugklockan, för tar man sugklockan 

spricker man hela vägen... 

 

Rädsla för ohälsa hos barnet 

Under intervjuerna framkom att kvinnorna av flera anledningar känt en stark rädsla för 

ohälsa hos barnet under förlossningen i samband med att de på olika sätt blev medvetna 

om att barnet inte mådde bra. Tankarna kom också när förlossningen inte fortskred 
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enligt förväntan. De var rädda att barnet inte skulle kunna passera genom 

förlossningskanalen utan av någon anledning satt fast i kroppen och därför inte kunde 

framfödas. De kände även rädsla för att barnet inte skulle klara av 

förlossningsprocessen på grund av bland annat syrebrist som i sin tur skulle orsaka men 

för livet. De oroade sig också för att barnet inte skulle överleva vilket gjorde att 

förlossningssituationen uppfattades som traumatisk. 

 

Det var rädslan för att det skulle hända honom någonting så på sluttampen liksom…att 

ta ut honom nu, låt det inte få gå för lång tid..[...]...han ska bara överleva  

 

Känslan av rädsla för barnet uttrycktes också i samband med att beslutet om VE togs då 

man hade föreställningen om att det var ett riskfyllt redskap som kunde orsaka allvarliga 

komplikationer hos barnet exempelvis hjärnskador. Kvinnorna trodde själva att det var 

den uppfattningen som gav upphov till stark rädsla under både förlossningen och när 

barnet var fött och togs ut till barnrummet. 

 

När barnet var ute och verkade välmående översköljdes kvinnorna av lättnad. Ängslan 

och oro byttes omedelbart mot lycka och tacksamhet då kvinnan kände ett lugn i att 

situationen gått väl. 

 

Känsla av uppgivenhet 

I studien framkom en känsla av maktlöshet inför att inte kunna påverka förlossningen 

och dess utfall. Det framkom också att kvinnorna i slutskedet av förlossningen var för 

utmattade för att kunna agera. Tröttheten tillsammans med maktlösheten inför 

förlossningen bidrog till en känsla av uppgivenhet hos kvinnorna. 

 

Känsla av maktlöshet 

En upplevelse av maktlöshet kunde ses hos samtliga informanter. Den vanligaste 

situationen då känslan framträdde var då förlossningen inte fortskred normalt. 

Kvinnorna berättade hur de kämpat flera timmar under förlossningen utan större 

progress. De fick då känslan av att deras arbete var betydelselöst. De kände maktlöshet 

då de inte själva kunde påverka det stillastående förlossningsförloppet. De hade svårt att 

förstå varför förlossningen inte gick framåt och menade att viljan att kämpa gick 

förlorad då det kändes som att den kraften de lade ner ändå inte var betydelsefull för 

förlossningsutgången. 

 

Känslan infann sig även då kvinnorna upplevde att de på andra sätt inte hade något 

inflytande över förlossningsförloppet. Även i de fall där förlossningen fortskred fint 

framåt, för att senare avstanna i slutskedet, kunde en känsla av maktlöshet ses. Känslan 

av maktlöshet och uppgivenhet blev också tydlig när barnmorskan inte kunde svara på 

varför förlossningen inte gick framåt eller hur lång tid till som den beräknades ta. 

 

När barnmorskan uttryckte att barnet förmodligen inte skulle födas så snart som de hade 

hoppats blev också känslan av maktlöshet påtaglig eftersom kvinnorna då fick en 

föreställning om att de skulle vara tvungna att befinna sig i samma hopplösa situation i 

flera timmar till. De började till och med tvivla på att de skulle få ut barnet 
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överhuvudtaget. Tankarna kring att de inte skulle kunna föda fram sitt barn resulterade i 

en känsla av att de kämpat i onödan. En kvinna beskriver det som; 

 

Den stod kvar på exakt samma ställe som vid spinum eller vad det hette, där då, exakt. 

Så det var ju flera timmar....då tappar man ju liksom tron till slut, han kommer ju inte 

komma ut överhuvudtaget. 

 

Maktlösheten kunde även påvisas i de sammanhang där kvinnorna förstod att barnet 

behövde framfödas snarast. Kvinnorna uttryckte då att det inte gavs möjlighet för dem 

att tänka på sig själv utan endast på barnet. För att bidra till en så säker vård av barnet 

som möjligt kände kvinnorna att de var tvungna att lägga sin egen hälsa åt sidan. 

Kvinnorna beskriver också en maktlöshet över att de inte hade någon möjlighet att styra 

det fortsatta förlossningsförloppet med VE. Efter att ha ställt in sig på ett långdraget 

förlossningsförlopp upplevdes det chockartat att det bara tog några minuter från att man 

lade VE tills att barnet var fött. 

 

Trötthetens påverkan 

Kvinnorna beskriver hur de under förlossningens slutskede var uttröttade och därmed 

kände en oförmåga att handla och reagera. Trots att de uppfattade att barnet var utsatt 

för risk hade kvinnorna på grund av tröttheten inte orken att oroa sig. De uppgav att det 

enda som fanns i förlossningssituationen var de själva och hur de skulle klara av 

förlossningen med den utmattning de upplevde. Samtidigt reagerade kvinnorna på sina 

egna tankar och uppfattade det som överraskande att de inte oroade sig för barnet.  I 

studien berättar kvinnorna i samband med detta att de kunde uppfatta sig själv som 

självisk och hemsk för att de inte brydde sig om sitt barn.  

 

När personalen tog upp diskussionen om VE var kvinnorna redan helt kraftlösa. Det 

framkom också i intervjuerna att de ibland själva, på grund av utmattning, bad 

personalen att hjälpa till med exempelvis VE. Tröttheten var genomgående under hela 

förlossningen men blev speciellt påtaglig när kvinnorna fick krystvärkar och kroppen 

ville trycka på medan de själva inte hade kraften till det. En kvinna beskriver känslan 

som; 

 

Krystvärkarna började och jag höll på säkert två timmar med det...och när man känner 

att dom kommer då känner man ju att man måste trycka på liksom. Men jag kände att 

jag kunde inte trycka på fast att kroppen liksom. Kroppen ville ju det...men jag orkade 

bara inte kände jag... 

 

Tröttheten i sig visades också genom att kvinnorna hade svårt att ta till sig den 

information och de instruktioner som gavs till dem angående hur förlossningen skulle 

fortskrida. Även i detta fall blev tröttheten extra påtagligt när VE lades och kvinnorna 

fick instruktioner om hur och när de skulle krysta. Kvinnorna beskriver i studien hur 

svårigheten att ta till sig informationen resulterade i att de inte kunde krysta på rätt sätt. 

 

Då VE skulle användas och extra personal kom in på rummet berättar kvinnorna att de 

på grund av tröttheten inte orkade bry sig om vilka som kom in på salen. De lade inte 
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märke till att flertalet personer tillströmmade utan observerade detta först när 

förlossningen var över.  

 

Behov av stöd från personal 

Kvinnorna upplevde att närvaron, informationen var viktiga delar i barnmorskans stöd 

under förlossningen. Stödets omfattning hade stor betydelse för upplevelsen och 

framkallade olika känslor hos kvinnorna. Känslan av övergivenhet uppstod när stödet 

var otillräckligt. 

 

Barnmorskans närvaro ger trygghet 

För kvinnorna i studien betydde stöd att personalen, och då oftast barnmorskan, var 

närvarande och gav dem tid. Det var viktigt att känna att hon inte hade bråttom iväg 

utan stannade på rummet längre stunder och fanns vid deras sida. 

 

Men stödet från själva barnmorskorna då som skulle förlösa mig kände jag, de var 

jättebra...[...]...hon var verkligen med hela tiden, så det var väldigt bra. Det kändes som 

att, jag tror det att de sista två timmarna så var hon nog i rummet hela tiden faktiskt. 

 

Informanterna uttryckte vikten av att ha en stödjande barnmorska. Några av kvinnorna 

menade att de kunde känna ett inre lugn och en trygghet i situationen trots att 

förlossningen blev komplicerad med VE som avslutning. Tack vare barnmorskan och 

den tillit de hade till henne blev de inte skrämda av det pådrag med extra vårdpersonal 

som kom in på rummet. Det betydde också mycket att personalen hela tiden utstrålade 

ett lugn och en säkerhet i det de gjorde. 

 

Så det var nog kanske en 10 personer i rummet på slutet då. Men då kände jag bara; 

vad bra att det är så många här ifall någonting skulle hända. Det var så jag kände. Så 

jag blev inte rädd eller så. Sen hade jag ju min barnmorska nära mig hela tiden 

och…det var hon som pratade med mig… 

 

Informationens betydelse 

Information från personal och främst från barnmorskan, är oerhört viktigt under 

förlossningen. Dock framkom att några av kvinnorna inte var i stånd att ta in det som 

sades under delar av förlossningen. Andra menade att det gavs för lite information och 

att de på grund av detta kände sig osäkra. 

 

Stöttning i form av vägledning var, för en del kvinnor, viktigt under 

förlossningsförloppet. De önskade kontinuerlig information, tips och råd samt 

uppmuntran. De som fick detta kände sig bekräftade och upplevde det som en stor hjälp 

på vägen. 

 

…vi hade haft en sån bra barnmorska som var med hela tiden och…jag hörde liksom 

hennes röst hela tiden i bakgrunden; hur hon beskrev värkarna och allting… 
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För kvinnorna innebar informationen de fick, exempelvis om att VE skulle användas, ett 

stort stöd eftersom de i och med detta upplevde att de fick en förståelse för vad som 

hände och skulle hända i förlossningsförloppet. De uttryckte att de litade på personalens 

omdöme och kompetens och menade att de själva inte hade behov av eller kunde vara 

med och ta beslut under förlossningens gång. 

 

Känsla av övergivenhet 

I studien framkom att avsaknad av närvaro och stöttning kunde leda till en känsla av 

övergivenhet och prägla hela förlossningen negativt. Utan barnmorskans stöd litade 

kvinnorna inte på att det de gjorde var tillräckligt bra. De menade att förmågan att 

slappna av och följa kroppens signaler under förlossningen uteblev på grund av detta. 

 

Alltså från att jag bara låg där och kräktes och hade ont kände jag att jag var lite smått 

övergiven för att jag inte såg av min barnmorska mycket. Jag blev inte så bekräftad av 

henne kände jag. Alltså jag kände inte att jag fick så bra stöd tyvärr.  

 

En känsla av övergivenhet uppstod också när rummet plötsligt tömdes på folk efter att 

barnet förlösts med VE. Kvinnorna berättade om känslan av att de inte längre var 

viktiga då barnet var fött. Personalens fokus flyttades då enbart till barnet vilket ledde 

till en känsla av övergivenhet. Extra påtagligt blev det när barnet behövde tas ut till 

barnrummet och även pappan gick med. Kvinnor i studien uttryckte en känsla av 

plötslig ensamhet i samband med att de blev lämnade på rummet.  

 

Önskan om delaktighet 

I studien framkom att kvinnorna, tack vare barnmorskan, kunde få en känsla av kontroll 

och uppleva en delaktighet i förlossningen. Kvinnorna yttrade också att personalen på 

olika sätt kunde väcka en motivation till att fortsätta kämpa. Detta resulterade i att 

kvinnorna kände sig delaktiga då de själva kunde hantera förlossningen. 

 

Behov av kontroll och förmågan att släppa den 

Kontroll innebar för några av deltagarna att vara närvarande och ha förmågan att på 

olika sätt hantera situationen utan att drabbas av panik. Känsla av kontroll under 

förlossningen innebar däremot inte att ha kontroll på förlossningsförloppet enligt 

samtliga deltagare. En kvinna förklarar sin upplevelse av kontroll och menar att det var 

mycket tack vare barnmorskan som hon kunde bibehålla den under hela förlossningen.  

 

Jag hade kontroll i själva värkarbetet. Jag kände att jag var med i situationen. Jag var 

väldigt närvarande. Jag kunde liksom andas mig igenom och sen hade jag ju en väldigt 

bra barnmorska som beskrev att; ok, nu kommer det en värk, nu kan du öka lustgasen, 

nu ska du bara andas i och så… Så att hon var ju väldigt närvarande också. 

 

Flera kvinnor i studien upplevde att de förlorade kontrollen under förlossningen. 

Smärta, lustgas, långdraget förlopp, dålig progress och trötthet var faktorer som 

nämndes som orsaker till kontrollförlusten. Känsla av eller utebliven känsla av kontroll 

upplevdes och påverkade dem däremot på olika sätt. Några av deltagarna upplevde inte 
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att förlusten av kontroll var besvärande eller oroande. De överlämnade sig själva i 

personalens händer och litade på att de hade kontroll över förlossningen. Det uttrycktes 

också att det inte längre var betydelsefullt att ha kontroll när de inte hade någon ork 

kvar. Det viktiga i det läget var bara att det snart skulle vara över och att allt skulle gå 

bra. 

 

Några informanter menade att de återfick den kontroll de förlorat under förlossningen 

antingen när avslut med VE kom på tal eller då dragningarna med VE påbörjats. I den 

stund de förstod att det närmade sig slutet av förlossningen kände de sig närvarande och 

fokuserade i situationen igen. 

 

Känsla av motivation 

Känslan av motivation uppenbarade sig när kvinnorna blev påminda av personalen om 

att det fanns ett liv till som de ansvarade för. Då kvinnorna dessutom fick information 

om att barnet inte mådde bra gav motivationen dem fysisk styrka att orka fortsätta 

kämpa för barnet skull. En kvinna beskriver känslan; 

 

Men så sa han att; ”jo bebisen mår inte bra” och då blev jag liksom så här; ”okej nu 

kör vi då” alltså det blir som en nytändning. 

 

Motivationen visade sig också när kvinnorna började se de alternativa sätt som 

förlossningen kunde avslutas på. Två kvinnor i studien uttrycker att de helst föredrog 

VE i den rådande situationen. Någon uttryckte att det var skräcken för att behöva 

förlösas med sectio som gjorde att hon fick ytterligare motivation och därmed också 

styrka i slutet. En annan beskrev att hon inte ville att det skulle avslutas med sectio på 

grund av att hon då kände att alla timmar av kämpande varit förgäves. 

 

Motivationen kunde enligt kvinnorna, också komma i samband med att VE började 

användas. Efter en lång stunds känsla av uppgivenhet, på grund av dålig progress, 

kunde de nu se framsteg när personalen drog i samband med VE. 

 

Avsaknad av det normala och förväntade förlossningsförloppet 

Hos kvinnorna i studien framkom varierande känslor när de resonerade kring sin 

förlossning. I intervjuerna kunde en känsla av en misslyckad förlossning ses. Kvinnorna 

ansåg också att de själva inte gjort ett tillräckligt bra jobb under förlossningen. Dessa 

upplevelser bidrog till en avsaknad av det normala och förväntade 

förlossningsförloppet.   

 

Känsla av otillräcklighet 

I studien framkom att kvinnornas inställning till att förlossningen avslutades med VE 

var att de själva inte varit tillräckligt aktiva. Kvinnorna berättade om att de eventuellt 

hade kunnat underlätta situationen om de ”hjälpt till” mer själva. De funderade kring sin 

egen insats i förlossningen utifrån att det hade varit möjligt för dem att ändra utgången 

så att förlossningen inte behövt avslutas med VE. Detta skapade en känsla av 
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otillräcklighet eftersom de upplevde att de inte var tillräckligt bra på att föda barn.  En 

kvinna beskriver sina tankar kring förlossningen som avslutades med VE; 

 

Var inte jag bra nog på att föda barn? Jättekonstig känsla egentligen...men ja..så var 

det.  

 

Känslan av en misslyckad förlossning 

Kvinnor i studien berättade om en besvikelse över att de blivit fråntagna den normala 

förlossningen. Gemensamt hos samtliga kvinnor var att de ansåg att vid en normal 

förlossning krystar kvinnan ut barnet självständigt utan instrument och VE bedömdes 

därför inte vara normalt. Kvinnorna i studien hade en föreställning om att förlossningen 

de hade framför sig skulle vara normal. Då utfallet blev en förlossning som avslutades 

med VE uppgav kvinnorna i studien att de upplevde att de gick miste om den normala 

förlossningen och de rutiner som hör den till. Det fanns, hos flera av informanterna, en 

saknad över att inte få uppleva den förlossning som de själva föreställt sig som att 

exempelvis känna krystvärkar eller att få upp sitt skrikande barn på bröstet. 

Förlossningen med VE upplevdes eliminera en del av de glädjefyllda och viktiga skeden 

som kvinnan förväntar sig få uppleva i slutet av och efter förlossningen. En kvinna 

beskriver detta; 

 

Jag vill ha upp barnet på bröstet när det skriker och är som vanligt liksom. Det 

ögonblicket där, ingenting sådant fick man ju nu. Det blev helt upp och ner allting.  

 

Hos kvinnorna i studien framkom att denna besvikelse resulterade i att det skapades en 

önskan om att i framtiden få uppleva den normala förlossningen de gått miste om.  

Denna önskan framkom i studien som en ”revansch” att få den förlossningen som de 

aldrig fick.  

 

Önskan om att bli bekräftad i det normala under det oväntade och 

komplicerade förlossningsförloppet  

Det kvinnorna i studien upplevdes efterfråga var en närvarande barnmorska som 

kontinuerligt informerade och fanns vid deras sida. När barnmorskan fanns nära och 

bekräftade kvinnan kunde flera orosmoment och negativa känslor elimineras. 

Kvinnorna önskade att bli sedda i den omtumlande situationen och önskade samma 

ingående information hela vägen trotts det plötsliga pådrag som uppstod vid VE. Vid 

rädsla under förlossning med VE kunde exempelvis ett önskemål om råd kring 

smärtlindring ses vilket inte speglade VE i sig utan visade på att kvinnorna önskade bli 

bekräftade och tagna på allvar. Ett behov av att barnmorskan bekräftade det normala 

kunde ses genom att kvinnorna kände tvivlan till sin kropp och den egna förmågan när 

förlossningen skulle avslutas med VE. Frånvaro av bekräftelse på det normala kunde 

resultera i att kvinnorna upplevde sig förbisedda och otillräckliga som födande kvinnor. 

Behovet hos kvinnor som förlöses med VE upplevs dock vara den samma som hos 

normalförlösta kvinnor. Önskemålen upplevs inte utgå från förlossningsutfallet med VE 

utan kretsar istället kring det grundläggande stödet som barnmorskan kan ge. Att VE 

avdramatiserades utan att det komplicerade förloppet bagatelliserades upplevdes vara 

betydelsefullt för kvinnorna. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 170) blir alltid forskaren 

medskapare till resultatet i en kvalitativ studie och resultatet kan därför inte ses 

oberoende av forskaren. Studiens överförbarhet, det vill säga, huruvida resultatet kan 

överföras till andra situationer bedöms av läsaren. För att underlätta läsarens bedömning 

behöver ämne, urval, deltagare, datainsamling samt analys beskrivas (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2008, s. 170). Detta har gjorts i metoden i syfte att öka 

överförbarheten. Trovärdigheten i forskningsresultatet beror bland annat på hur 

forskarens förförståelse har präglat studien (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 

169). Innan studien påbörjades fanns en medvetenhet om problemet kring 

förförståelsen. Under hela processen har därför enskilda reflektioner ägt rum som följts 

av gemensamma diskussioner med varandra för att minska risken för att studien skulle 

färgas av förförståelsen.  

 

Den kvalitativa metoden syftar till att både lyfta fram likheter och variationer i resultatet 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2008, ss. 169-170). Vid vidare forskning hade det 

därför varit intressant att inkludera fler deltagare med fler inklusionskriterier för att få 

än mer framträdande kategorier med variationer i erfarenheterna. Den aktuella studien 

fick, på grund av den låga svarsfrekvens och på grund av tidsintervallet under vilken 

studien skulle utföras, genomföras med åtta stycken informanter. Det finns en möjlighet 

att resultatet utfallit annorlunda om fler kvinnor inkluderats i studien. Samtidigt anses 

åtta deltagare ha varit tillräckligt för att svara på studiens syfte då intervjuerna kändes 

uttömmande och tydliga kategorier med likheter och variationer kunde ses i resultatet.  

Sannolikheten för att ytterligare intervjuer hade förändrat resultatet bedöms därför vara 

liten.  

 

Låg svarsfrekvens uppmärksammades hos de tillfrågade kvinnorna. Endast åtta stycken 

önskade delta. En anledning till låg svarsfrekvens kan varit att kvinnorna var förlösta 

nyligen och därför upplevde en stressig livssituation. Om intervjuerna utförts vid senare 

tillfälle hade svarsfrekvensen kunnat vara högre då kvinnorna tidsmässigt kanske haft 

möjlighet för intervjun. Samtidigt menar Cheung, Yim och Chan (2007, s. 127) att vissa 

känslor kring förlossningen dock kan glömmas bort och vara svåra att återge i 

efterhand. Valet av tid för intervjuerna var mellan 5- 11 månader då det inte gått alltför 

lång tid sedan förlossningen samtidigt som kvinnorna fått chans att fundera kring sin 

förlossningsupplevelse. En annan anledning till den låga svarsfrekvensen kan bero på 

upplevelsen av förlossningen. De som avböjde kan ha gjort detta på grund av en så 

traumatisk förlossningsupplevelse att de helst inte ville återuppta ett samtal kring den. 

Detta kan i sin tur haft inverkan på resultatet då flertalet informanter som deltog i 

studien hade en positiv upplevelse kring förlossningen med VE. 

 

Den öppna intervjun som använts som metod har begränsningar (Dahlberg 1997, s. 

100). Dahlberg (1997, s. 100) menar att dialogen huvudsakligen styrs utifrån 

intervjuaren då denna bestämmer plats, tid samt vilka ämnen som skall belysas under 

intervjun. Det är önskvärt att vidta åtgärder som bidrar till att minska maktfördelning 

(Dahlberg 1997, s. 100). De åtgärder som vidtogs i studien i samband med intervjuerna 
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var att ge informanterna valmöjligheten gällande var och när intervjuerna skulle äga 

rum. Detta kan bidragit till en utjämnad maktfördelning då kvinnorna haft större chans 

att uppleva trygghet då trygghet enligt Dahlberg et al. (2003, s. 40) utgår från bland 

annat en bra miljö och känsla av kontroll. Att båda intervjuarna deltog under 

intervjuerna kan dock ökat maktfördelningen på ett negativt sätt vilket intervjuarna varit 

medvetna om. Samtidigt beskriver Kvale och Brinkmann (2009, s. 208) att texterna 

under analysen skall ses som ett verktyg för att möjliggöra tolkning av det som 

framkommit i intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2009, s. 208). Det kan utifrån detta 

varit positivt att båda intervjuarna deltog. Möjligheten gavs då att inte endast tolka 

texten lösryckt från sitt sammanhang vilket enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 208) 

kan riskera att texten som skall analyseras endast utmynnar i enskilda ord oberoende av 

varandra som sedan av intervjuaren uppfattas fel. Analysprocessen har även genomförts 

gemensamt vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 170) ökar 

tillförlitligheten i resultatet.  

 

Resultatdiskussion 

Förlossningen kan vara den största och underbaraste stunden i livet för de födande 

kvinnorna. Samtidigt kan dessa upplevelser präglas av olika känslor som bidrar till att 

förlossningen upplevs som traumatisk (Spaich, Welzel, Berlit, Temerinac, Tuschy, 

Sutterlin & Kehl 2013, s. 1). I resultatet av studien framkom känslor och upplevelser 

som visar att en förlossning kan uppfattas på flera olika sätt och upplevas som en 

lycklig eller traumatisk händelse.  

 

Förlossningar uppges vara en av de mest smärtsamma händelser kvinnor går igenom i 

sitt liv. Smärta i samband med barnafödande är en inverkande del på hur förlossningen 

kommer upplevas (Spaich et al. 2013, s. 1). Med kunskapen om att var tredje kvinna i 

Sverige som förlöses med VE inte blir smärtlindrad, är det inte överraskande att rädsla i 

samband med smärta framkom i den aktuella studien. I Nystedt, Högberg och Lundman 

(2006, s. 60) studie ses också ett starkt samband mellan upplevelsen av kraftig smärta 

och instrumentell förlossning. Det har även påvisats att upplevelsen av smärta förstärks 

då kvinnorna känner rädsla (Spaich et al. 2013, s. 1). Samtidigt menar Cheung, Yim och 

Chan (2007, s. 124) att rädslan förvärras vid upplevelse av stark smärta. Detta leder till 

en spiral där båda delar bidrar till en ökad risk för en traumatisk förlossningsupplevelse. 

Rädsla och smärta i sig påverkar en människas upplevelse av hälsa negativt. Smärtan 

kan bidra till ett sjukdomslidande medan rädslan påverkar människans balans och 

förankring i sig själv. Dessa faktorer bidrar, enligt Wiklund (2005, ss. 78-83) till ohälsa. 

Studien visar på att det därför är av stor vikt att cirkeln med rädsla och smärta bryts för 

att kunna minska risken för ohälsa så väl som en negativ förlossningsupplevelse.  

 

Det är inte enbart smärtan i sig som är avgörande för kvinnans upplevelse och 

tillfredställelse med förlossningen. Det är viktigt att barnmorskan erbjuder kvinnan 

smärtlindrande förslag (Spaich et al. 2013, s. 6). Även i föreliggande studie framkom att 

kvinnorna önskade att barnmorskan erbjudit dem smärtlindring under förlossningen och 

i samband med VE då de själva inte hade kraft att be om läkemedel. Hildingsson, 

Karlström och Nystedt (2013, s. 5) beskriver att kvinnorna som får smärtlindring 

upplever det som en räddning under förlossningen. Tidigare studier har även kunnat 

påvisa att otillräcklig smärtlindring leder till en stark önskan om fullgod smärtlindring 
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vid nästa förlossning och ökar även risken för en traumatisk förlossningsupplevelse 

(Uotila, Taurino, Salmelin & Kirkinen 2005, ss. 373-376). Att barnmorskan erbjuder 

smärtlindring vid dessa tillfällen är därför betydelsefullt för att kunna öka kvinnans tillit 

till barnmorskan och minska hennes rädsla för att bidra till en positivare 

förlossningsupplevelse (Spaich et al. 2013, s. 6). Genom god smärtlindring anser vi, 

precis som Uotila et al. (2005, s. 377) att de traumatiska förlossningsupplevelserna i 

samband med exempelvis VE kan minskas. 

 

I studien framkom också en känsla av maktlöshet och uppgivenhet då kvinnorna endast 

kände smärtan från värkarna utan att värkarna bidrog till att förlossningen fortskred. 

Detta styrker Nystedt, Högberg och Lundman (2006, s. 61) i sin studie där det påvisas 

att kvinnor som upplever smärtsamma värkar utan effekt upplever en känsla av att inte 

ha inverkan på förlossningsförloppet. Detta kan resultera i en upplevelse av ohälsa då 

kroppen som tidigare förknippats med hälsa nu är smärtsam och därför uppfattas som 

sjuk (Nystedt, Högberg & Lundman 2006, s. 63). Denna typ av uppgivenhet i 

förlossningen kan leda till ett lidande hos kvinnan då lidande, enligt Dahlberg at al. 

(2003, ss. 32-34), kan uppstå hos människan då hon på ett eller annat sätt upplever 

sjukdom. Kvinnorna som förlöses med VE riskerar därför att drabbas av en ohälsa då de 

inte upplever sig förankrade i omvärlden samt har en sjukdomskänsla vilket enligt 

Wiklund (2005, ss. 78-83) riskerar att kvinnan tappar sin naturliga balans och även 

därför upplever ohälsa.  

 

I aktuell studie framkom att barnmorskans närvaro på rummet var viktigt för att 

kvinnorna skulle känna stöd genom bekräftelse och uppmuntran för att våga lita på sin 

egen förmåga att klara av förlossningen. I Blix-Lindström, Christensson och Johanssons 

(2004, s. 111) studie framkommer att barnmorskorna bör ge tid åt kvinnorna då detta 

ökar möjlighet till vägledning. Barnmorskans stöd påverkar i sin tur kvinnans 

förlossningsupplevelse (Spaich et al. 2013, s. 5). Halldorsdottir och Karlsdottir (2011, 

ss. 808-814) menar vidare att barnmorskans vårdande är en av de avgörande delarna för 

hur kvinnan upplever sin förlossning. Att barnmorskan är närvarande och arbetar 

stödjande är av stor vikt för patientens välbefinnande. Enligt Dahlberg et al. (2003, ss. 

32-34) kan barnmorskan främja patientens välbefinnande genom att se patienten och 

visa sitt intresse för kvinnan när hon behöver det som mest. Det är därför av stor vikt att 

barnmorskan ges tid för att skapa ett förtroende hos kvinnan för att kunna minska risken 

för negativa förlossningsupplevelser (Dahlberg et al. 2003, ss. 32-34). 

 

Upplevelsen av kontroll kan tolkas på olika sätt, vilket var ett faktum i intervjustudien. 

Gibbins och Thomson (2001, s. 303) beskriver att ordet kontroll kan kretsa kring 

exempelvis kontroll över förlossningsförloppet. Nystedt, Högberg och Lundman (2006, 

s. 63) skriver i sin studie att kvinnor som drabbas av en långdragen förlossning kan 

uppleva att de blir fråntagna känslan av att bestämma över sin egen kropp. Samtidigt 

beskrivs hur kvinnor kan uppleva en känsla av befrielse då personalen valde att hjälpa 

till med VE eftersom kvinnorna i och med detta kände att de blev befriade från den 

utdragna smärtan. En del kvinnor, i aktuell studie, beskrev denna fas som att 

vårdgivarna hade ”räddat dem”. När barnet sedan skulle förlösas med VE kunde 

kvinnorna fokusera på att krysta istället för på smärtan och oron. Med hjälp av 

personalens stöd och uppmuntran kunde kvinnorna hantera känslan av brist på kontroll 

och istället lära sig att lita på personalen och förlossningsförloppet. Detta kunde dämpa 
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de negativa effekterna som uppkom under förlossningsförloppet (Nystedt, Högberg & 

Lundman 2006, s. 63). Kontroll kan enligt Gibbins och Thomson (2001, s. 303) även 

kretsa kring delaktigheten i förlossningen. Det är av stor vikt att göra kvinnor delaktiga i 

förlossningen för att de skall kunna uppnå hälsa i samband med förlossningen som 

avslutas med VE. Om kvinnan inte görs delaktig i besluten kring förlossningen finns en 

risk att kvinnan kränks eller tappar kontrollen vilket enligt (Wiklund 2005, s. 78-83) 

bidrar till ett vårdlidande hos kvinnan. Cheung, Yim och Chan (2007, s. 128) menar 

vidare att kvinnan behöver göras delaktig i förlossningen för att kunna känna kontroll 

vilket är betydande för att kvinnan skall uppleva förlossningen som tillfredställande 

även vid komplikationer eller oväntade händelser.  

 

Kvinnors upplevelse av förlossning är enligt Spaich et al. (2013, s. 4) och Uotila et al. 

(2005, s. 373) mångdimensionell och influeras av flertalet olika delar utöver 

förlossningsutfallet. I aktuell studie framkom i temat att kvinnor som förlöses med VE 

är i behov av att bli sedda och bekräftade i det normala förlossningsförloppet trotts den 

tumult som uppstår vid VE. Kvinnornas behov upplevdes inte utgå från 

förlossningsutfallet med VE utan berörde de grundläggande stöd som barnmorskan kan 

ge kvinnorna under förlossning. Detta stärker Spaich et al. (2013, s. 5) genom att påvisa 

att barnmorskans stöd är det avgörande för förlossningsförloppet och inte 

förlossningsutfallet i sig. Dock menar Hildingsson, Karlström och Nystedt (2013, s. 5) 

att instrumentell förlossning kan inverka negativt på förlossningsupplevelsen. Vidare 

menar Uotila et al. (2005, s. 373) att en traumatisk förlossningsupplevelse senare i livet 

kan bidra till att modern drabbas av depression eller posttraumatisk stressyndrom 

(PTSD). Det är även vanligt att kvinnor med en negativ förlossningsupplevelse, och 

framför allt vid förlossning med VE, vid nästa förlossning känner rädsla inför värkarna 

och därför kräver elektivt sectio (Uotila et al. 2005, s. 373). Den negativa 

förlossningsupplevelsen påverkar också kvinnorna på så sätt att de har en nedsatt lust 

till att i framtiden skaffa fler barn (Hildingsson et al. 2013, s. 8; Hauck, Fenwick, 

Downie & Butt 2007 s. 244). Både Spaich et al. (2013, s. 4) och Uotila et al. (2005, s. 

375) menar vidare att instrumentell förlossning inte behöver påverka 

förlossningsupplevelsen negativt då kvinnor som förlöst med exempelvis VE kan vara 

tillfredsställda med sin förlossning. Kvinnorna i den aktuella studien kände att de var 

delaktiga och hade en tillit och en god relation till barnmorskan under sin förlossning 

med VE. Spaich et al. (2013, s. 4) visar på att dessa faktorer är de betydande delarna för 

hur förlossningen senare kommer uppfattas. Detta kan vara anledningen till att 

kvinnorna i studien i stort uppgav en positiv förlossningsupplevelse då dessa behov 

tillgodosågs. Sjögren (2005, s. 146) belyser att kvinnor som istället har negativa 

förväntningar på förlossningen behöver kontinuerligt stöd av en trygg person under hela 

förlossningsprocessen. Uotila et al. (2005, s. 373) menar vidare att förväntningarna på 

den givna vården kommer att prägla kvinnans förlossningsupplevelse. Samtliga kvinnor 

i aktuell studie hade förväntningarna av en normal förlossning. Flertalet kvinnor hade 

även en negativ och skrämmande bild av VE redan innan förlossningens början. Dessa 

tankar kring förlossningen kan vara en av orsakerna till de negativa känslor som 

framkommit i resultatet. I de fall där barnmorskan inte var tillräckligt närvarande kan 

dessa negativa känslor ha förstärkts ytterligare och bidragit till en negativ upplevelse av 

förlossningen. Spaich et al. (2013, s. 4) menar att barnmorskans vilja att ge god vård 

under förlossning och vid eftervård, tillsammans med en medvetenhet om alla 

bidragande känslor till förlossningsupplevelsen, är av stor vikt för en positiv 
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förlossningsupplevelse. Barnmorskans medvetenhet ökar chanserna för kvinnor som 

genomgått en förlossning med oväntat avslut att uppleva förlossningen positivt (Spaich 

et al. 2013, s. 4).  

 

SLUTSATS 

I studien framkom att kvinnornas känslor, i samband med förlossning som avslutats 

med VE, kan prägla förlossningsupplevelsen både positivt och negativt. Känslor som 

rädsla för ohälsa och uppgivenhet i samband med VE framkom vilket kan bidra till 

lidande och ohälsa hos kvinnan. Kvinnorna uppgav samtidigt ett behov av stöd och 

information från personalen för att kunna hantera förlossningen. Om detta behov 

tillfredsställdes av barnmorskorna kunde kvinnorna i samband med rädsla och 

uppgivenhet istället känna en trygghet och lättnad över att bli hjälpt med VE. Samtidigt 

framkom hos kvinnorna en önskan om att nästa förlossning skulle bli normal för att de 

skulle få uppleva den förlossningen de själva föreställt sig.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Studien kan användas som ett hjälpmedel för nyexaminerade såväl som erfarna 

barnmorskor inom mödravård, förlossningsvård och BB-vården. Resultatet i studien kan 

ge en bättre förståelse för kvinnor som genomgår förlossning med VE, vilket kan bidra 

till bättre stöd från barnmorskor som kan minska lidande och ohälsa. Resultat kan även 

användas vid undervisningssemenarier vid barnmorskeutbildningar som en del av 

förberedelsen inför förlossningspraktik för att få en förståelse för kvinnors situation och 

barnmorskans ansvar vid förlossning med VE.  

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

För vidare forskning hade det varit intressant att genomföra en studie med fler deltagare 

och fler inklusionskriterier. Inklusionskriterier som exempelvis kvinnor förlösta med 

VE där barnen haft låg APGAR för att se vilka olika delar under VE som inverkar 

positivt/negativt på förlossningsupplevelsen för att ytterligare medvetandegöra 

kvinnornas känslor och minimera risken för vårdlidande. Forskning kring partnerns 

upplevelse av förlossning som avslutas med VE är också knapphändig. Att studera 

partnerns upplevelse hade därför varit intressant för att kunna säkerställa att det inte 

endast är den födande kvinnan som får stöttning och information i dessa viktiga 

situationer. 
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                                                                                           Bilaga I 

Informationsbrev till verksamhetschef 

 

                          
                   Godkännande från 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 att beskriva kvinnors upplevelse av förlossning som avslutats med sugklocka. 

Vi önskar genom detta arbete kunna få större förståelse och kunskap kring kvinnors 

olika behov för att kunna bemöta och vårda på bästa sätt.   

 

I examensarbetet krävs att vi intervjuar sex till tio kvinnor som förlösts på XXX 

förlossningsavdelning. Kvinnorna vi önskar intervjua ska ha fått sitt första barn, haft en 

okomplicerad graviditet och förlösts mellan 121101-130501. För att kunna genomföra 

detta önskar vi er tillåtelse och hjälp att ta del av ert journalsystem för att kunna hitta 

kvinnor som uppfyller kriterierna för att ingå i studien. Kvinnorna kommer efter detta 

att få hemskickat skriftlig information om studien och kommer även ges muntlig 

information samt ett samtyckesformulär vid intervjutillfället 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 Sara Lärkhagen och Jennie Eolsson får ta del av 

personuppgifter som efterfrågats ovan i syfte att genomföra studien.  

 

Namn                             ................................................................................ 

 

Namnförtydligande       ................................................................................ 

 

Datum och Ort              ................................................................................ 

 

Examensarbetet utförs under handledning av Elisabeth Jangsten, Universitetslektor vid 

Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att kontakta henne på telefon: XXXX-XXXXXX eller e-mail: XXXXX 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Lärkhagen   Jennie Eolsson 

Tel: XXXX-XXXXXX   Tel: XXXX-XXXXXX 

Mail: XXXXX                                                               Mail: XXXXX 



 

                                                                                           Bilaga II 

Informationsbrev till deltagare 

 

 
 

      Information om undersökning av kvinnors  

                        upplevelser av förlossning med sugklocka. 
 

 

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 kvinnors upplevelse av förlossning som avslutats 

med sugklocka och därigenom få större förståelse och kunskap kring vården.  

 

Vi önskar därför intervjua dig. Intervjuerna kommer göras utav någon av undertecknade 

studenter. Du får själv välja önskad tid och plats. Intervjun kommer ta ca 30-60 minuter. 

Den kommer att spelas in och ordagrant överföras till text. Allt material hanteras 

konfidentiellt och förvaras på så vis att ingen, utöver intervjuarna, 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 före 

130915. Vi kommer därefter kontakta dig via telefon för att bestämma plats och tid för 

intervjun. Samtyckesformulär erhålles 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 Elisabeth Jangsten, Universitetslektor vid 

Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att kontakta henne på telefon: XXXX-XXXXXX eller e-mail: XXXXX 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sara Lärkhagen   Jennie Eolsson 

Tel: XXXX-XXXXXX   Tel: XXXX-XXXXXX 

Mail: XXXXX                                                               Mail: XXXXX 

 

                                                                                                                                             

                                                                                          



 

                                                                                        Bilaga III 

Påminnelsebrev 

 

 
      Information om undersökning av kvinnors 

     upplevelser av förlossning med sugklocka. 
Hej! 

 

Du fick för ett antal veckor sedan ett informationsbrev och en fråga om att delta i en 

studie med syfte att beskriva kvinnors upplevelse av förlossning med sugklocka. Då vi 

inte erhållit något svar från dig skickar vi detta brev i hopp om att du önskar delta i 

studien. Vi är intresserade av Din upplevelse av förlossningen för att öka kunskapen och 

förståelsen av kvinnors upplevelse av förlossning som avslutas med sugklocka.       

  

Vi har erhållit din adress via klinikchefen på förlossningen vid XXXXX och skickar 

detta informationsbrev till dig, då vi hoppas att du vill delta i studien. Önskar du delta 

kommer någon eller båda av undertecknade studenter att göra en intervju tillsammans 

med dig. Du får själv välja önskad tid och plats. Intervjun tar ca 30-60 minuter och 

spelas in och överförs ordagrant till text. Allt material hanteras konfidentiellt och 

förvaras på så vis att ingen, utöver intervjuarna, får tillgång till det samt avidentifieras. 

Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan 

att motivera varför. 

 

Vi som skickat brevet till dig är två sjuksköterskor som studerar på 

barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås. Om du önskar delta i studien, vänligen 

meddela oss via e-mail, telefon eller SMS före 131117. Vi kommer därefter kontakta 

dig via telefon för att bestämma plats och tid för intervjun. Samtyckesformulär erhålles 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 Elisabeth Jangsten, Universitetslektor vid 

Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att kontakta henne på telefon: XXXX-XXXXXX eller e-mail: XXXXX 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sara Lärkhagen   Jennie Eolsson 

Tel: XXXX-XXXXXX   Tel: XXXX-XXXXXX 

Mail: XXXXX                                                               Mail: XXXXX 



 

                                                                                         Bilaga IV 

Samtyckesformulär 
 

 
 

            Samtyckesformulär 
 

 

Jag har tagit del av medskickad information angående intervjustudien om kvinnors 

upplevelse av förlossning som avslutats med sugklocka 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 

 

Sara Lärkhagen   Jennie Eolsson 

Tel: XXXX-XXXXXX   Tel: XXXX-XXXXXX 

Mail: XXXXX                                                               Mail: XXXXX 

 

 

 

 

 

 


