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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: I Sverige bistår barnmorskan vid den normala förlossningen och har en nyckelroll 

i att stödja kvinnan till avslappning under förlossningen. Avslappning minskar känsligheten 

för förlossningssmärta och främjar förloppet. Det ingår i barnmorskans förhållningssätt och 

yrkeskunskap.  

Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenhet av att stödja den födande till avslappning med 

dyktekniken under värkarbete. 

Metod: Kvalitativ deskriptiv design med individuella intervjuer. Nio legitimerade 

barnmorskor som stött den födande kvinnan till avslappning med dyktekniken under värkarbete 

intervjuades. 

Resultat: Resultatet beskrivs utifrån barnmorskans upplevelse och erfarenhet av att stödja 

födande kvinnor till avslappning med dyktekniken under värkarbete. Ett övergripande tema i 

analysen var hur dyktekniken är ett verktyg för barnmorskan att i barnafödandet stödja kvinnan 

till avslappning och för att göra hennes partner delaktig. Hur barnmorskan gjorde detta kan 

förstås genom följande kategorier som utkristalliserades genom analysen: dyktekniken ger 

positiva effekter för kvinnan och hennes partner i födandet, kvinnans förberedelse till att 

använda dyktekniken, dyktekniken stärker partnerns delaktighet samt barnmorskans 

förhållningssätt till dyktekniken. 

Slutsats: Flera faktorer styr kvinnornas val att välja aktiv avslappning. De intervjuade 

barnmorskorna delade med sig av sina erfarenheter om att stödja den födande kvinnan till 

avslappning under värkarbete. Barnmorskorna informerade, guidade med ord och stödde aktivt 

kvinnan till djup avslappning för att hantera värkarna. 

Nyckelord: Avslappning, dykteknik, erfarenhet, förlossning, self-efficacy 

  



   
 

  

ABSTRACT 
Background: In Sweden, the midwife manages normal childbirth. The midwife has a key role 

in supporting the woman to relax during birth. Relaxation reduces the sensitivity to labor pain 

and promotes the process. It is part of the midwife's approaches and professional knowledge.  

Objective: To describe the midwives' experience of supporting the woman giving birth with 

the Dive Relaxation Method during the labor pain. 

Method: A qualitative and descriptive design using individual interviews. Nine licensed 

midwives who have supported women during labor to relaxation with the dive relaxation 

method were interviewed. 

Results: The result can be described on the basis of the midwife's experience and the 

experience of supporting women in labor to relaxation with the dive relaxation method during 

the labor pain. An overall theme in the analysis was how the method is a tool for the midwife 

to support the woman during childbirth to relaxation and to make her partner participate. How 

the midwife support the woman can be understood by the categories that were taken out of the 

analysis: the dive relaxation method has positive effects for the woman and her partner during 

childbirth, the woman's preparation for using the method, the method strengthens the partner's 

participations and the midwife's approach to the method. 

Conclusion: Several factors control women's choice to choose active relaxation. The 

interviewed midwives shared their experience about supporting the woman to relaxation during 

labor pain. The midwives informed, guided with words and actively supported the woman to 

deep relaxation to manage the pain. 

Keywords: experience, labor, relaxation, The Dive Relaxation Method, self-efficacy 
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BAKGRUND 
 

Normal förlossning 

Definition av en normal förlossning i ett globalt perspektiv är hemförlossning men i Sverige är 

det en sjukhusförlossning. För två generationer sedan var normal förlossning helt annorlunda 

jämfört med idag. Traditionellt definierad är barnmorskans arbetsområde att vårda kvinnor med 

normal förlossning. När tyngdpunkten är på sjukdomar och medicinska komplikationer är det 

obstetrikerns arbetsområde. Begreppet normal förlossning har vissa problem, eftersom normalt 

kan variera mycket mellan kulturer samt över tiden. Den normala förlossningen ligger nära den 

naturliga förlossningen. Om en normal förlossning skulle definieras som naturlig, det vill säga 

utan medicinsk teknik, skulle mindre en 10% av förlossningarna idag få definitionen normal. I 

förlossningsvården idag finns en generell ökning av medicinsk teknologi till exempel i form av 

epiduralbedövning, elektronisk fosterövervakning och operativa förlossningar 

(Socialstyrelsen, 2001). 

 

World Health Organizations kriterier av att definiera en normal förlossning är enkelbörd, 

spontant värkarbete, graviditetslängd mellan 37+0 – 41+6 veckor + dagar, spontan förlossning 

med barnet i huvudbjudning. Enligt definitionen ska förlossningens förlopp vara utan 

komplikationer från värkstart och tills att moderkakan är framfödd, inga föreliggande 

medicinska riskfaktorer vid förlossningens start som kan påverka förloppet eller utfall samt att 

mor och barn ska må bra efter förlossningen. WHO:s definition klargör inte om till exempel 

värkstimulering eller bedövning med epidural ingår i begreppet normal förlossning om allt 

övrigt är normalt under förlossningsförloppet (Socialstyrelsen, 2001). 

 

Barnmorskans profession   

Barnmorskeutbildningen blev året 1977 en del av Sveriges högskola (SFS 1977:218). Den 

svenska barnmorskan arbetar självständigt, hen möter människor genom hela livet i olika åldrar 

och arbetar inom ett brett verksamhetsområde. Primärt vårdar barnmorskan kvinnor men i yrket 

ingår även vård av nyfödda och familj, äldre kvinnor, unga vuxna och ungdomar. Svenska 

barnmorskeförbundet (2018) beskriver barnmorskans kompetensområde inom reproduktiv, 

perinatal och sexuell hälsa i fem grupper: förebyggande och hälsofrämjande, etiskt 

förhållningssätt, forskning, utveckling och utbildning, ledning och organisation samt 

handläggning av olika tillstånd.  
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Barnmorskan arbetar evidensbaserat med beprövad erfarenhet, författningar, vetenskap och 

lagar som grundpelare (Barnmorskeförbundet, 2018). Det är barnmorskans ansvar att ha 

kunskap med god evidens till att ge kvinnan säker vård under graviditet och förlossning 

(International Confederation of Midwives (ICM), 2014). 

 

Över hela världen har gemensamma riktlinjer för barnmorskor utarbetats som kallas den etiska 

koden. Syftet med den etiska koden är både att stärka professionen och att kvalitetssäkra vården 

som barnmorskor ger till kvinnor, nyfödda och familjer. Enligt den etiska koden har 

barnmorskan ett viktigt ansvar i att stärka kvinnan och hennes psykiska mående samt integritet 

under graviditet och födande. Barnmorskans uppgift är dessutom att ge kvinnan alla 

förutsättningar för ömsesidig respekt, tillit och verktyg så att hon kan göra välinformerade val 

oavsett om hon är gravid eller födande (ICM, 2014). 

 

Barnmorskans roll vid förlossning 

Förlossningen är en central del av reproduktiv hälsa. Historiskt sett har kvinnor deltagit och 

fått stöd av andra kvinnor under förlossningen. Det engelska ordet Midwife betyder “with 

woman”. Bryar och Sinclair (2011) beskriver innebörden av “with woman” med barnmorskans 

öppenhet och medvetenhet för känslor, tankar och processer kvinnan och hennes familj 

upplever. Barnmorskans roll i förlossningsförloppet är att bistå förlossningen och ha kunskap 

om förloppet. Barnmorskans kunskap i att observera är viktig; hon observerar med tålamod 

och kärlek, palperar och berör känsligt och vänligt, lyssnar med uppmärksamhet och tid samt 

luktar med förståelse och koncentration. Barnmorskans kompetens är kombinationen av hens 

personliga egenskaper och reflektion av hur teori och kunskap bäst kan användas i vården av 

en enskild kvinna. Teori ger verktyg och struktur i arbetet. Genom empatiska observationer av 

kvinnor under hela barnafödandet byggs det upp mycket barnmorskekunskap. Teori hjälper 

barnmorskan att identifiera de faktorer som är centrala från de faktorer som är mindre viktiga 

(Bryar & Sinclair, 2011). På sjukhus i hela världen har kontinuerligt stöd under förlossningen 

blivit snarare ett undantag än rutinmässig. Kontinuerligt stöd under förlossningen har kliniskt 

meningsfulla fördelar för kvinnor och spädbarn och det är inte känt att det skulle leda till någon 

skada (Bohren et al., 2017).   

 

Etiskt perspektiv aktualiseras på olika sätt inom obstetriken. Personal har skyldighet att 

minimera medicinsk skada och maximera medicinsk nytta. De ska inte diskriminera och ska 
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visa solidaritet. Personal ska acceptera och respektera rätten till självbestämmande så länge det 

inte påverkar andras rätt att bestämma över sig själv (Lindroth och Nilstun, 2014). 

Användningsbehov av tillgängliga resurser på effektivare sätt har ökat kraven för 

evidensbaserad vård. Begreppet evidensbaserad vård sätter vetenskapligt grundad kunskap i 

fokus. Högre krav på evidensbaserad vård har också ökat medvetenheten om att patienten inte 

ska utsättas för skadlig eller ineffektiv vård (Socialstyrelsen, 2001). 

 

Förlossningssmärta 

Att föda barn är en fysiologisk och psykologisk utmaning för kvinnor. Förlossningssmärtan 

kan vara intensiv och smärtan blir värre om den födande spänner kroppen och har ångest. Den 

smärta som kvinnor upplever i förlossningen orsakas av sammandragningar i livmodern, 

utvidgning av livmoderhalsen och genom sträckning av slidan, bäckenbotten och perineum för 

att rymma barnet. Det finns flera olika teorier om smärt kontroll, som involverar användning 

av strategier för att bryta det som Smith et al. (2018) beskriver som rädsla-spänning-

smärtcykeln. Kvinnors upplevelse av smärta under förlossningen varierar från lite smärta till 

extrem smärta. Kvinnans position under förlossningen, rörlighet och rädsla samt ångest eller 

förtroende påverkar hennes upplevelse av smärta (Jones et al., 2012). Barnmorskans närvaro 

och hens adekvata stöd minskar behovet av farmakologisk smärtlindring som epiduralanalgesi 

och lustgas. När kvinnan slappnar av minskar känsligheten för smärta (Lindgren, Rehn & 

Wiklund, 2014). 

 

Hormoner under förlossningens förlopp 

Hormonet oxytocin frisätts från hypofysens baklob. Utsöndringen ökar successivt under 

förlossningen och toppar under utdrivningsskedet. Till att föda barn krävs både oxytocin och 

adrenalin. Under öppningsskedet gör oxytocinet att värkarna tilltar och blir tillräckligt kraftiga 

så att barnet trängs ner i förlossningskanalen. En förutsättning för producering av oxytocin är 

det parasympatiska nervsystemet som kännetecknas av lugn och ro. Frisättning av oxytocin 

stimuleras vid dämpade röster, liten belysning, massage och värme (Lindgren et al., 2014).  

 

I öppningsskedet är detta nervsystem aktivt och förutsätter produktion och frisättning av 

oxytocin. Vid utdrivningsskedet blir det sympatiska nervsystemet mer aktiv och mer adrenalin 

frisätts. Det är viktigt för att kvinnan ska få den energin och kraften som behövs vid krystning 

(Lindgren et al., 2014). Det är känt att stresshormoners påverkan på förlossningens progress 

kan vara negativ. Sympatiska nervsystemet är som aktivast under utdrivningsskedet och det är 
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först då det behövs adrenalin. Att förlossning kan påverkas av omgivningsfaktorer som 

barnmorskans förhållningssätt, personalbyte och den födande kvinnans sociala stöd kan ibland 

förklaras med stresshormonernas påverkan. Känner den födande kvinnan att hon har valfrihet 

och kontroll över situationen samt att hon får adekvat information och kontinuitet ökar hennes 

känsla av trygghet under förlossningen (Lindgren & Wiklund, 2016).  

 

Att hantera smärtan med avslappningsteknik 

Smärta är en viktig del av fysiologin under normalt förlossningsarbete. Med optimalt stöd kan 

en kvinna klara av smärtan med hjälp av sina egna naturliga endorfiner. Endorfiner är opioder 

som produceras av kroppen som svar på smärta och andra stressfaktorer. Barnmorskan har en 

nyckelroll i att minska stimuleringen av kvinnans sinnen för att underlätta frisättningen av 

endorfin (Jones et al., 2012). Avkopplingstekniker syftar till att aktivera kroppens naturliga 

avslappningsrespons som kännetecknas av långsammare andning, lägre blodtryck och en 

känsla av ökat välbefinnande. Att använda avslappningstekniker under förlossningen kan 

minska smärtan. Det sker genom att avbryta överföringen av smärtsignaler, begränsa förmågan 

att uppmärksamma smärta eller med genom att stimulera frisättningen av endorfiner (Smith et 

al., 2018).  

 

Stödjande vård under förlossning kan främja fysiologiska processer samt kvinnans känsla av 

kontroll och förtroende för sin egen styrka och förmåga att föda. Detta kan minska behovet av 

obstetrisk intervention och förbättra kvinnors upplevelser (Bohren et al., 2017; Lindgren et al., 

2014). Förlossningsförloppet har bästa förutsättningarna att fortsätta utan komplikation om 

kvinnan kan slappna av och följa med i värkarbetet utan stor ansträngning (Lindgren & 

Wiklund, 2016). 

 

Dyktekniken som avslappningsmetod 

Dyktekniken är formulerad av barnmorskan Cayenne Ekjordh som i sin ungdom varit med om 

en drunkningsolycka. För att överleva kom hon på att istället för att kämpa emot gjorde hon 

inget motstånd och istället dök och sjönk med vågen och flöt så småningom upp på stranden. 

Ekjordh kom efteråt på att i upplevelsen fanns paralleller med att föda barn. En värk är stark 

som en havsvåg som inte går att stoppa. Den stegras och stegras för att sedan klinga av och 

försvinna. Ekjordh började uppmana kvinnor i förlossningsarbete att dyka när värken kommer 

och utan motstånd följa med tills värken ebbar ut. Dyktekniken går ut på total avslappning och 

kräver full koncentration. Stödpersonen som kan vara en personal eller den personen kvinnan 
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valt till sitt stöd har en viktig roll i att påminna den födande med upprepande ord från värkens 

början till slut så som “sjunk” och “tung”. Tankarna ska hela tiden ledas tillbaka till 

koncentrationen av avslappning och det är lättare att nå djupkoncentration som krävs om någon 

finns nära kvinnan och påminner henne att behålla avslappningen under värken. Dyktekniken 

leder till att den födande kvinnan under värken är väldigt stilla och djupt koncentrerat. Får att 

kunna uppnå och bevara djupkoncentrationen är det viktigt att personer omkring är förstådda 

att ge kvinnan just det stöd hon behöver för att hon kan behålla sin koncentration (Funquist, 

2019). 

 

När kvinnan känner sig tung i kroppen, hindrar det henne från att fly och Heli (2019) menar att 

det är grunden till avspänning och att det motverkar stress. Det är ett verktyg som man utnyttjar 

hela värken. Är kvinnan rädd, spänner hon sig och drar upp axlarna som leder till att hon jobbar 

emot livmodern. Är kvinnan tung i kroppen och följer kroppen igenom värkarna, samarbetar 

hon med livmodern och hjälper barnet att komma längre ner i bäckenet (Heli, 2019). Lindgren 

och medarbetare (2014) beskriver hur automatiska reaktioner aktiveras i kroppen vid rädsla, 

till exempel spänns käkarna och axlarna dras upp. Är kvinnan inte medveten om att hon spänner 

sig blir det svårt att slappna av i värkpauser. Heli (2019) beskriver att både musklerna i ansiktet 

och trapeziusmuskeln är knutna till våra känslor. Dessa muskler reagerar vid rädsla, försvar 

och flykt. Bäckenbottenmusklerna är också knutna till musklerna i ansiktet samt käken och är 

de spända under värkarbetet kan det försvåra förlossningens förlopp och/eller bromsa 

processen. Det är därför viktigt att kvinnor fokuserar att slappna av i käken och ansiktet under 

värkarna (Heli, 2019).  

 

Enligt Heli (2019) är andning oftast den tydligaste tecknet på rädsla. Andningen blir 

automatiskt snabbare när en måste fly. Heli (2019) menar att andning är bunden vid människans 

känslor och ökad andning resulterar i mer spänning i kroppen. En ond cirkel skapas med 

snabbare andning och ökad kroppspänning som leder till ångest. Ångest ökar hyperventilation 

som i sin tur ökar ångesten. Naturlig andning är ansträngningslös och ljudlös. Det är lättast att 

infinna när kvinnan känner sig trygg. Hittar kvinnan sin naturliga andning motverkar det 

stressreaktioner och bryter den onda cirkeln. 

 

Den instinktiva reaktion på smärta är rädsla som leder till kraftig andning. Det är kroppens 

förberedelse för flykt och utlöses av andningsreflex som syresätter musklerna (Lindgren et al., 

2014). Att föda barn är en kraftansträngning som kräver mängder av syre och ställer stora krav 
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på ett effektivt andningsarbete. Vid en försämrad andning uppstår syrebrist och därmed högre 

nivåer av mjölksyra. Wiberg-Itzel och medarbetare (2010) skriver om deras fynd om 

sambandet mellan höga nivåer av mjölksyra i fostervattnet och utdragna förlossningar och/eller 

kejsarsnitt. Mjölksyran ökar när livmodern drabbas av syrebrist under värkarbetet, vilket 

försämrar livmoderns förmåga att dra ihop sig och kan förlänga förloppet.  

 

Med ljudlös, långsam andning blir det svårare att bygga upp stress och hyperventilera, som 

leder till mindre spänning och smärta samt ökat välbefinnande (Heli, 2019; Smith et al., 2019). 

Andningens påverkan på livmodersammandragningar skriver också Bayliss och Millhorn 

(1992). De fann att neurala mekanismer som ligger till grund för stimulering av andning av 

hormonet progesteron liknade de mekanismer som förmedlade progesterons reproduktiva 

effekter. Progesteron är ett hormon som motverkar livmodernsammandragningar. De beskriver 

att progesteron ligger bakom den ökade andningen som på det här sättet ger bromsande effekt 

i förlossningsförloppet.  

 

Enligt Gedde-Dahl och Fors (2012) påverkar självadministrerade 

avslappningstekniksövningar, positiv bekräftelse och guidning med bilder i den sista delen av 

graviditeten förlossningen positivt och ökade kvinnans välmående efter födelsen. Studien 

visade hur enkelt avslappnings- och guidad bildteknik kan användas för att positivt stödja 

födelseupplevelsen. Också Smith och medarbetare (2018) skriver i deras studie om att guidande 

bilder för förlossningsarbetet syftar till att minska stress. Progressiv muskelavslappning 

betyder vägledning genom successiv spänning och avslappning av kroppens muskelgrupper 

från tå till huvud för att uppnå total kroppsavslappning. I dyktekniken används guidandet i detta 

syfte. 

 

Teoretisk ram 

Den teoretiska ramen som användes i denna uppsats är Self-efficacy och är utvecklat av Albert 

Bandura. Den syftar till individens tilltro till att själv klara av en handling i en särskild situation. 

Det handlar inte om tilltro till sin egen förmåga i allmänhet, utan om tilltro till en specifik 

handling. Graden av self-efficacy kan vara avgörande för om individen tar initiativ till en 

handling, ansträngningsnivån och hur bra individen klarar av att fortsätta försöka klara av 

handlingen om individen stöter på motstånd. Faktorer som kan påverka individens tilltro till 

sin egen förmåga är bland annat tidigare erfarenheter av misslyckanden och framgångar, 

observationer av andra människors misslyckanden och framgångar, övertalning och fysiologisk 
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spänning. Self-efficacy är en positiv dimension som samspelar med andra aspekter och bidrar 

till välbefinnande under graviditeten och därmed fungerar som en tillgång i samband med 

förlossningen. Ett fynd som Carlsson, Ziegert och Nissen (2015) gjorde i deras studie var att 

kvinnan som hade hört sin systers födelsehistoria hade en högre self-efficacy när det gällde 

förlossningsarbetet. Detta är i enlighet med Banduras teori om människor som liknar en själv 

fungerar som viktiga förebilder (Carlsson et al., 2015).  

 

En studie rapporterar effekten av en pedagogisk intervention baserad på Banduras self-efficacy 

teori för att främja gravida kvinnors förmåga att klara av förlossning. Resultaten tyder på att 

den kortsiktiga interventionen visade en betydande inverkan på kvinnors förmåga att hantera 

förlossning. Resultaten stöder också Banduras teori om att kvinnans eget initiativ kan vara en 

viktig förutsättning för antagandet och upprätthållandet av ett effektivt coping beteende för 

förlossning. Studiens resultat visade att effekten av det self-efficacy höjande 

utbildningsprogrammet var tydlig för att minska nivåerna av smärta och ångest i 

förlossningsprocessen (Wan‐Yim, Tang & Goggins, 2008). 

 

Problemformulering 

Det finns evidens om hur olika avslappningsmetoder och kontinuerligt stöd hjälper till i 

förlossningsarbetet. Barnmorskan har en nyckelroll i att stödja kvinnor till avslappning under 

värkarbetet. Hur barnmorskan följer kvinnan genom förlossningsförloppet ingår i 

barnmorskans förhållningssätt och yrkeskunskap. Vi har inte hittat forskning om vare sig 

barnmorskornas eller de födande kvinnornas erfarenheter om hur dyktekniken fungerar som 

avslappningsteknik under förlossningsarbete. Det saknas forskning om hur just dyktekniken 

kan tillämpas av personalen och stödpersoner som bistår förlossning. Trots att det finns evidens 

för att avslappning och kontinuerligt stöd främjar positiv utfall av förlossningen, används det 

mer i undantag än i regel. För att få en bild av denna yrkeskunskap behövs studier om hur 

barnmorskor beskriver deras stöd till avslappning med dyktekniken, varför de väljer det och 

hur kommer de till väga.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenhet av att stödja den födande till 

avslappning med dyktekniken under värkarbete. 
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METOD 

 

Design 

Studiens design är en beskrivande kvalitativ design. Empiri är den informationen som man 

inom ramen för en undersökning samlar in för att analysera. Undersökningens design är 

kvalitativ intervjustudie. Intervju är en lämplig metod när det gäller att försöka ta reda på hur 

människor tänker, känner och handlar i olika situationer. Intervjun erbjuder på många sätt ett 

effektivt redskap för den kvalitativa forskaren. Till denna studie passade semistrukturerad 

individuell intervju bra. I en sådan följer intervjuaren en guide som består av ett fåtal öppna 

frågor eller bredare teman som samtalet centreras kring. Intervjuerna spelas in för att sedan 

transkriberas som är den första steg av analysen (Alvehus, 2019). 

 

Urval 

Urvalsprocessen genomfördes med ett strategiskt urval av informanterna. Inklusionskriterier 

var att informanterna var legitimerade barnmorskor som har använt dykteknik som 

avslappningsmetod då hen bistått en förlossning. Inga exklusionskriterier användes för att 

kunna nå så många barnmorskor som möjligt som använt dyktekniken. Två av informanterna 

var pensionerade. En av dem arbetade med hemförlossningar och den andra arbetade extra på 

en förlossningsklinik i mellansverige. Resten arbetade som barnmorskor på två olika 

förlossningskliniker i mellansverige. 

 

Datainsamlingsmetod  

Data samlades in genom semistrukturerad intervju som skedde via en fysisk träff eller via ett 

videosamtal beroende på hur informanten önskade. En intervjuguide (Bilaga 1) med åtta frågor 

styrde samtalet där informanterna fick svara muntligt med egna ord. Intervjuguiden började 

med en önskan att informanten skulle beskriva ett valt fall då hen använt dykmetoden till en 

födande kvinna. Därefter följde frågorna som berörde förlossningens olika fasernas, partners, 

personalens och utbildningens betydelse i förhållande till dyktekniken. Informanterna bads 

även beskriva deras egna erfarenheter av att stödja kvinnan när hon hanterar värkarna med 

dyktekniken samt vilka är de situationer metoden inte fungerar.  
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Tillvägagångssätt 

Två av lärarna på barnmorskeprogrammet hade kontaktinformation till fyra barnmorskor som 

i sin tur tipsade oss vidare till några vi kunde kontakta. Det blev en snöbollseffekt som enligt 

Polit och Beck (2012) har flera fördelar. Nio barnmorskor fick informationsbrevet (Bilaga 2) 

skickat via epost där de informerades om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att 

deltagandet när som helst kunde avbrytas samt att allt material skulle behandlas konfidentiellt. 

Efter 1-2 dagar kontaktades informanterna via textmeddelande för att säkerställa att de fått del 

av brevet och stämma av om de var intresserade att delta. Informanterna fick bestämma när 

och på vilket sätt de önskade bli intervjuade; en fysisk träff eller ett videosamtal. För att kunna 

anpassa intervjutillfällena efter informanternas önskemål utfördes intervjuerna med olika 

sammansättningar. Två av dem med en informant och två intervjuare samt sju intervjuer enskilt 

med en intervjuare. Längden på intervjuerna varade från 12 till 40 minuter. Samtalen spelades 

in på smartphone, för att sedan transkriberas. Det fanns även utrymme för deltagaren att lägga 

till egna reflektioner i ämnet i slutet av intervjun. Intervjuerna genomfördes under januari 2020 

och analysarbetet påbörjades i februari 2020. Studien var färdigställd i mars 2020.  

 

Det är inte känt hur många barnmorskor använder dyktekniken samt hur många har fått 

undervisning i dyktekniken. Cayenne Ekjordh har lärt det till kollegor som varit intresserade. 

En av informanterna (barnmorska nr. 8) berättade att hon hade visat tekniken till andra 

barnmorskor på förlossningsavdelningen under några pass genom att delta i att bistå 

förlossningar. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskning definieras som vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny 

kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom 

ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. Därför behövde vi inte 

söka etiskt tillstånd för vårt arbete. Informationsbrevet formuleras enligt Codex regler och 

riktlinjer för forskning (Codex - regler och riktlinjer för forskning, 2019). Forskning får utföras 

bara om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser hen. Denna studie 

inkluderade personer över 18 år. Informanterna inbjöds till studien genom autonomiprincipen. 

Informanterna fick skriftlig information med ett språk som de förstår avseende studiens syfte 

samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

Deltagarna fick ge sitt samtycke att delta i studien, samt att allt material ska behandlas 

konfidentiellt (bilaga 2). Transkriberingen avidentifierades för att säkerställa konfidentialiteten 
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för informanterna och kommer inte att kunna spåras enligt integritetsprincipen. Materialet 

förvarades oåtkomligt för obehöriga och användes endast för den aktuella studiens 

forskningssyfte (Codex, 2019). 

 

Enligt etikprövningslagen informerade vi forskningspersonen om den övergripande planen och 

syftet med forskningen, de metoder som kommer att användas, att deltagande i forskningen är 

frivilligt och att forskningspersonen har rätt att när som helst avbryta sin medverkan (Codex, 

2019). Även etiska koden för barnmorskan tog vi i beaktande i samband med studien. Dels i 

tanke på forskning: barnmorskor utvecklar och delar med sig av sin specifika ämneskunskap 

genom forskning, dels genom att dela barnmorskekunskap genom olika processer som i detta 

fall skedde mellan oss och intervjupersonerna (ICM, 2014). 

 

Bearbetning och analys  

Analys är den delen av uppsatsen där den teoretiska referensramen möter det empiriska 

materialet, problemet tas fram och slutsatser dras. Analys ska hjälpa läsaren att förstå det 

problem som uppsatsen är ute efter att lösa eller belysa. I analysen är den aktuella teorin 

närvarande tillsammans med det empiriska materialet som i detta fall är i det transkriberade 

texten. Det är forskarens uppgift att säga något självständigt empiriskt och teoretiskt välgrundat 

om det problem som uppsatsen behandlar (Alvehus, 2019).   

 

Materialet bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Det är en metod där verbal kommunikation analyseras stegvis med fokus på olikheter 

och likheter. Metoden användes för att upptäcka kategorier och teman i den transkriberade 

texten samt för att dra slutsatser. Vi började analysprocessen med att lyssna varje intervju 

igenom direkt efter intervjutillfället. Därefter skrevs det ner ordagrant för att sedan läsas 

igenom flera gånger för att få en förståelse och en helhetsbild av det insamlade materialet.  

 

Fyra kategorier utkristalliserades när materialet lästes igenom. Sortering av materialet gjordes 

med tanke på uppsatsens syfte. Delar av empirin komprimerades och delar kan beskrivas mer 

detaljerad. Det empiriska materialet ska komma fram på ett rättvist sätt trots att denna del av 

analysen är starkt driven av de frågor som ska besvaras. I det sista steget blir analysen en del 
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av argumentationen i uppsatsen. Utifrån problemets formulering skall analysen tydligt 

underbygga slutsatserna (Alvehus, 2019). 

 

Efter en noggrann och fördjupad läsning delades materialet sedan in i meningsbärande enheter. 

Dessa var ord, uttalanden och meningar som svarade mot studiens syfte. Därefter 

kondenserades meningsbärande enheterna i syfte att korta ner texten men ändå behålla kärnan 

i innehållet. Ur de kondenserade meningsbärande enheterna skapades koder. De är ord eller 

fraser som beskriver meningsbärande enhetens innehåll.  

 

Genom att se efter hur koderna hörde samman i dess innebörd med tanke på variation med 

likheter och skillnader kunde de grupperas i underkategorier. Underkategorierna visar det 

centrala budskapen i intervjuerna och består av det uppenbara innehållet i texten. Därefter 

gjordes en jämförelse av resultatet där underkategorier samlades under kategorier som skulle 

representera innehållet. Utifrån underkategorierna identifierades fyra kategorier som återgav 

det centrala som framkommit i studien. För att tolka en korrekt upplevelse till temat fick vi 

hela tiden gå fram och tillbaka i textens analyssteg. Utifrån kategoriernas innehåll delades dessa 

in i ett centralt tema som representerar resultatets huvudinnehåll och svarar på studiens syfte. 

En förklaring av hur analysprocessen har gått till visas nedan i Tabell 1. 
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Tabell 1: Utdrag ur analysprocessen 

Meningsbärande enhet 

 

Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

 

Tema 

 

“så fort som du anar att värken är på väg, 
då släpper du hakan, släpper axlarna, blir 
tung i rumpan och gör ditt allra bästa att 
andas långsamt och ljudlöst, då kommer 
du att uppleva mycket mindre smärta. 
Många kvinnor blir wow, de känner så stor 
skillnad.” 
 

Så fort värken är på väg, 
släpp hakan och axlarna, 
bli tung i rumpan och 
andas långsamt och 
ljudlöst. Upplevelsen av 
smärta blir mindre, 
många kvinnor känner 
stor skillnad. 
 

Guida kvinnan att slappna av  
  
Att tidigt dyka in i värken  
att ha tilltro till sin kropp 

Stödja kvinnan till att 
hon hittar sin inre 
styrka och tillit till sin 
kropps kapacitet  
  
Informera kvinnan 
och stödja henne 
verbalt till 
avslappning  
  
Förberedelse behövs 
inte till att använda 
dyktekniken men kan 
vara till goda  
 

Dyktekniken ger 
positiva effekter 
för kvinnan och 
hennes partner i 
födandet 
 

Dyktekniken är ett verktyg för 
barnmorskan att i barnafödandet 
stödja kvinnan till avslappning och 
för att göra hennes partner delaktig 
 

“för att den (dyktekniken) är så mycket 
mer en bara smärthantering. Det handlar 
om mentalt, själsligt, emotionellt på alla 
sätt släppa efter och följa med, tillåta det 
ske.” 
 

Dyktekniken är så 
mycket mer en 
smärthantering. Det 
handlar om mentalt, 
själsligt, emotionellt på 
alla sätt släppa efter och 
följa med, tillåta det ske.   
 

Inse sin styrka  
Att släppa efter och följa 
med   
Se värkarna positivt  
Att vara förberedd inte ett 
krav  
Vissa har förberett sig, vissa 
kan man guida i stunden 
 

Stödja kvinnan till att 
hon hittar sin inre 
styrka och tillit till sin 
kropps kapacitet  
  
Förberedelse behövs 
inte till att använda 
dyktekniken men kan 
vara till goda 
 

Dyktekniken ger 
positiva effekter 
för kvinnan och 
hennes partner i 
födandet 
 

Dyktekniken är ett verktyg för 
barnmorskan att i barnafödandet 
stödja kvinnan till avslappning och 
för att göra hennes partner delaktig 
 

“Det kan vara både skönt för kvinnan men 
också stärka partnern i sin roll för många 
känner sig nog lite utanför och upplever att 
de har svårt att veta vad de har för roll”   
 

Både skönt för kvinnan 
men också stärka 
partnern i sin roll, många 
känner sig  utanför. 
Upplever att de har svårt 
att veta vad de har för 
roll 
 

Stödja partnern att vara 
delaktig  
  
Dykmetoden är ett verktyg 
för paret 
 

Stärka partnerns roll 
att stödja kvinnan 
 

Dyktekniken 
stärker partnerns 
delaktighet 
 

Dyktekniken är ett verktyg för 
barnmorskan att i barnafödandet 
stödja kvinnan till avslappning och 
för att göra hennes partner delaktig 
 



   
 

   
 

RESULTAT 
Bakgrundsdata av resultatet 
I studiens resultat redovisas barnmorskans erfarenhet av att stödja kvinnor till avslappning 

under värkarbetet med dyktekniken. Informanternas bakgrund finns redovisat i tabell 2. 

Resultatet redovisas med studiens tema: dyktekniken är ett verktyg för barnmorskan att i 

barnafödandet stödja kvinnan till avslappning och för att göra hennes partner delaktig. Dessa 

är kategorierna: dyktekniken ger positiva effekter för kvinnan och hennes partner i födandet, 

kvinnans förberedelse till att använda dyktekniken, dyktekniken stärker partnerns delaktighet 

och barnmorskans förhållningssätt till dyktekniken. Till dessa tillkommer tillhörande 

underkategorier. Underkategorier, kategorier samt tema visas med en överblick i tabell 3. Citat 

används i texten (kursiverad) för att göra barnmorskornas röster hörda.  

 

Tabell 2: Redovisning om informanternas ålder, antal år i yrket och i förlossningsvården 

samt geografiskt område där de arbetat.  

Barnmorska År i yrket År inom 
förlossningsvård 

Ålder 
 

Geografiskt område 
 

Nr.1 5  3 37 Mellansverige 

Nr.2 45 44 71 Mellan-, norra och södra 
Sverige, Nordnorge 

Nr.3 5 5 39 Mellansverige 

Nr.4 10  3 37 Mellansverige 

Nr.5 12 8 48 Land i Europa 

Nr.6 5 5 42 Mellansverige 

Nr.7 2,5  <1 32 Mellansverige 

Nr.8 10 <10 54 Mellansverige 

Nr.9 30 30 68 Mellansverige 
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Tabell 3: Översikt av underkategorier, kategorier och tema 

Underkategori Kategori Tema 
• Stödja kvinnan till att hon 

hittar sin inre styrka och tillit 
till sin kropps kapacitet 

• Informera kvinnan och stödja 
henne verbalt till avslappning 

 

Dyktekniken ger positiva 
effekter för kvinnan och 
hennes partner i födandet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyktekniken är ett verktyg 
för barnmorskan att i 
barnafödandet stödja kvinnan 
till avslappning och för att 
göra hennes partner delaktig 
 

• Förberedelse behövs inte till 
att använda dyktekniken men 
kan vara till godo 

• Tillfällen som kan vara 
utmanande att få dyktekniken 
att fungera 

Kvinnans förberedelse 
till att använda 
dyktekniken  

• Att stärka partnerns roll i att 
stödja kvinnan 

 

Dyktekniken stärker 
partnerns delaktighet 
 

• Att vara närvarande för att ge 
stöd till paret 

• Barnmorska uppmuntrar och 
instruerar, förstör ej 

• Bra kommunikation och ge 
samma information om 
dyktekniken 

• Självlärda barnmorskor, 
informerar vidare 

Barnmorskans 
förhållningssätt till 
dyktekniken  
 

 
Hur barnmorskan stödjer den födande under förlossningen till att främja avslappning 
Resultatet kan förstås utifrån barnmorskans erfarenhet av att stödja kvinnor under 

förlossningen. Ett övergripande tema i analysen var att dyktekniken är ett verktyg för 

barnmorskan att i barnafödandet stödja kvinnan till avslappning och för att göra hennes partner 

delaktig. 

 

Dyktekniken ger positiva effekter för kvinnan och hennes partner i födandet 
Stödja kvinnan till att hon hittar sin inre styrka och tillit till sin kropps kapacitet 

Barnmorskorna berättade att de kan guida den födande kvinnan till dyktekniken genom att 

uppmana henne att så fort hon anar värken skall hon stanna upp, släppa käften och axlarna och 

bli tung i kroppen. Barnmorskorna beskrev att vägen till avslappningen var genom att ta lugna 

ljudlösa andetag och på det sätt undvika hyperventilering. Dyktekniken handlar om att gå emot 
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instinkten att fly smärtan och följa med kroppen: “...de vågar möta värkarna och är inte rädda 

för smärtan” (barnmorska nr 3).  

 

En barnmorska beskrev hur ett positivt tänkande har effekt i avslappningen. Det kunde betyda 

till exempel att fokusera på tanken om att snart möta sitt barn. Informanterna berättade att 

stödet dom gav ofta var verbalt och målet var att kvinnan skulle “mentalt, själsligt, emotionellt 

på alla sätt släppa efter och följa med, tillåta det ske” (barnmorska nr 3). Barnmorska nr. 8 

sade: “När man gör det här, då ger man så mycket självmakt till kvinnan”. Att stödja kvinnan 

till att hitta sin inre styrka gav barnmorskan nr. 2 en personlig lycka: “Jag älskar det att kvinnan 

efter förlossningen frågar mig “Såg du vad JAG gjorde?” Att hon är så stolt att hon håller på 

att spricka. Hon hittade kraften inom sig att föda sitt barn”.  

 

Barnmorskorna var alla överens om att de vill stödja kvinnan till att hon hittar sin inre styrka 

och tillit till sin kropps kapacitet. Barnmorska nr.7 berättade om en förlossning hon hade bistått 

då kvinnan efteråt berättat att hon hade läst om dyktekniken och förberett sig till det inför 

förlossningen. Hon hade uppgett att förlossningsupplevelsen blev väldigt positiv. “Då var det 

liksom vi fångade upp samma sak fast vi äntligen inte pratade om det”. Enligt barnmorskorna 

kan dyktekniken kan användas även om kvinnan haft panik. Barnmorskan nr. 3 beskriver detta: 

“Jag ser på henne att hon skakar, hon darrar i hela kroppen av att hon hyperventilerat så 

länge. Jag ber henne att lägga händer över näsa och mun. Hon ska delvis vara medveten om 

att hon håller på att hyperventilera”. Hon fortsatte att förklara mer detaljerad hur det blev när 

kvinnan slutat hyperventilera.  “....  adrenalinet har sjunkit och att oxytocinet kan flöda, det 

går framemot då och då kan modermunnen öppna sig snabbare när man inte har massa 

adrenalin och mer oxytocin”. Barnmorskan menade att det leder till att kvinnan kommer att 

uppleva mindre smärta om hon inte är så spänd och har inte så mycket adrenalin i kroppen. 

Hon poängterade också att “om kvinnan har mycket adrenalin då är det jättestor risk för 

bristning. Så dykande kvinnor har minimal risk för bristning”. 

 

Barnmorskan nr.8 berättade hur dyktekniken kan hjälpa kvinnan ytterligare, förutom att hantera 

värkarna under förlossningens förlopp.  Kvinnan kan inse sin styrka och uppleva att hon tar 

kommandon över sitt liv: “Då berättade hon att det hade förändrat hennes liv, från att vara 

verkligen en verktygslös människa till att hon hade tagit kommando över den andra området i 

livet, för hon förstod att hon var mycket stärkare en hon trodde på något sätt”. Dyktekniken 

kan bidra till en positiv förlossningsupplevelse. Barnmorskan nr 7 beskrev till exempel: “Sen 
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berättade hon efteråt att hon hade läst om dyktekniken, vi hade pratat om att det hade varit så 

positiv upplevelse”. De flesta barnmorskorna tyckte att det går bra att använda dyktekniken 

tillsammans med annan smärtlindring såsom lustgas, epiduralbedövning och massage. 

 

Informera kvinnan och stödja henne verbalt till avslappning 

Barnmorskorna poängterade vikten av kontinuerligt stöd med att påminna kvinnan med ord; 

att känna sig tung och följa med kroppen. Barnmorska nr. 3 beskrev vad hon säger till kvinnan: 

“Så fort som du anar att värken är på väg, då släpper du hakan, släpper axlarna, blir tung i 

rumpan och gör ditt allra bästa att andas långsamt och ljudlöst, då kommer du att uppleva 

mycket mindre smärta. Många kvinnor blir wow, de känner så stor skillnad.” Samma 

barnmorska berättade att hon vill förklara till kvinnan varför det är viktigt med långsamma 

ljudlösa andetag. Hon ville beskriva till kvinnan att hon kommer att känna sig tyngre och tyngre 

för varje utandning. En barnmorska menade att det var viktigt att direkt berätta om den naturliga 

instinkten på smärtan. Hon ville att kvinnan ska förstå varför hon reagerar med att spänna sig. 

“Då säger jag till den födande: nästa gång när du får en värk kommer allt som jag berättade 

bli som bortblåst för du kommer att reagera instinktivt och du kommer att spänna dig”. Hon 

gav uppgiften till partnern att vid värk vara den som liksom ett mantra säger: “tung, liksom 

lugn, sjunk ner. Ljudlöst andetag.” Hen ska vara som en bandspelare som går igång så fort som 

värken kommer. Hon har reagerat instinktivt på smärtan och att det är helt normalt. 

 

Kvinnans förberedelse till att använda dyktekniken 
Förberedelse behövs inte till att använda dyktekniken men kan vara till godo 

Det framkom en variation av vikten av att förbereda sig för att använda dyktekniken. En del av 

informanterna var tydliga med att det aldrig är för sent att börja dyka. “...det optimalaste för 

att stänga alla riskfaktorer det är att man har gått igenom det under graviditeten. Men det är 

aldrig för sent, enligt mig är det aldrig för sent. Till och med när barnet har kommit ut och då 

träffar man någon som man kan instruera i dyktekniken” (barnmorska nr 3). De var eniga om 

att det inte är ett krav att vara förberedd och att förlossningsförloppet kan vara svårt att förstå i 

förväg.  

 

Barnmorska nr. 1 uttryckte att det enda kvinnan behöver är viljan att prova dyktekniken. Hon 

betonade att dyktekniken inte är komplicerad utan enkel och gratis. Några av barnmorskorna 

tyckte att det är optimalt om paret har förberett sig under graviditeten eller tränat annan typ av 

avslappning, till exempel yoga. Dessa barnmorskor menade att det är positivt om paret fått 
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information på föräldrautbildning om att föda utan medicinsk smärtlindring eller bara tänkt på 

dyktekniken och provat det hemma under latensfasen. Det kan hjälpa kvinnan att kunna klara 

av latensfasen hemma och hantera värkarna. Då kan det vara lättare att fortsätta med det när 

värkarna blir intensivare eftersom det krävs mer koncentration från kvinnan till att orka med. 

Barnmorska nr 5 beskrev hur kvinnan kan dyka under krystfasen: “...men även under krystfasen 

kan hon använda det som avslappning och vara djupt fokuserat på den här krystkänslan och 

vad händer i kroppen och bara följa med, liksom så”. Barnmorskorna upplevde att de kan guida 

kvinnor i stunden oavsett om de är förberedda eller inte. “Man har nytta av dyktekniken även 

efter barnet är född, för har man låg puls, lite adrenalin, inte är hyperventilerad, då blöder 

man inte. Och då är man öppen på helt annat sätt för anknytning och amning” (barnmorska nr 

3). 

 

Tillfällen som kan vara utmanande att få dyktekniken att fungera 

En del av barnmorskorna hade erfarit att språkbarriären kunde vara en försvårande faktor i att 

använda dyktekniken. De upplevde att de ville kunna förklara ordentligt. Å andra sidan hade 

barnmorska nr. 8 upplevt att eftersom dyktekniken kräver så få ord kommer man lätt över 

språkbarriären.   

 

Eftersom kvinnan behöver kontinuerligt stöd för att kunna hantera värkar med dyktekniken, 

berättade barnmorskorna att det kan vara svårt om partner eller barnmorskan inte kan närvara. 

“Sen är det hur förlossningsvården ser ut i dag, att personal inte har tid att stanna helt på 

förlossningssal” (barnmorska nr 9). Dyktekniken kräver oftast att en person ger ett 

kontinuerligt stöd hela förlossnings processen. Personen som ger kontinuerligt stöd kan också 

vara någon annan än barnmorska eller partner. Barnmorska nr. 4 sade: “jag tycker inte att det 

har så mycket med yrkeskategori att göra utan mer vad man har för synsätt på födandet och 

hantering av värkarbete”. Personalen ska vara den som ger det ideala stödet men det kan också 

bli motsatsen: “Jag tycker att det är viktigt att vara tydlig med att dom här personerna (paret) 

har valt den här metoden”. Barnmorska nr. 4 förklarade vidare: “...dom kanske bara går in i 

sig själva, detta behöver inte synas så mycket och då kan det hända att någon kommer in i 

rummet och börjar ge instruktioner och säger gör så här och så här... utan att alls veta hur det 

fungerar liksom”.’ 

 

Barnmorskornas erfarenhet var att kvinnan behöver vara öppen för att prova tekniken samt att 

någras erfarenhet var att det behöver vara önskan från paret att prova tekniken. Barnmorska nr. 
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1 hade upplevt att tekniken inte fungerar om kvinnan inte tror på det eller inte vill ge det en 

möjlighet. Barnmorska nr. 3 kände att en mental spärr kan vara ett hinder; om kvinnan i förväg 

har bestämt sig att inte föda utan epiduralbedövning. “...de är så blockerade att de har bestämt 

sig att det är som en punkt som ska bockas av: att jag ska ha en epidural innan jag släpper ut 

barnet”. 

 

Om kvinnan inte lyckas slappna av, spänner sig och hamnar i en cirkel av rädsla, spänning och 

smärta. “Då händer det lätt att hon börjar hyperventilera som ökar risker till allt; ökad puls 

och adrenalin, lägre oxytocinfrisättning” (barnmorska nr. 3). Det kan vara svårt att bryta 

spiralen när kvinnorna har mycket ont och är panikslagna. “… hon vill bara helst bli av med 

smärtan och eftersom hon är så rädd för den och tycker… då är svårt att få den att fungera” 

(barnmorska nr. 6).  Barnmorska nr. 2 utryckte det så här: “Det kan vara lite svårt med 

dyktekniken om kvinnan haft en latens på tre dygn och hon inte sovit på tre dygn. Hon behöver 

vara mentalt ganska fräsch för att klara av och dyka”.  

 

Barnmorska nr. 4 berättade att de kan vara svårt att använda dyktekniken om det sker flera 

medicinska indikationer, både på grund av det kan störa och att det kan finnas mindre tid att 

fokusera på dyktekniken. Barnmorskornas erfarenhet var att även om att det inte alltid går att 

bryta smärta-panik spiralen är det aldrig för sent att börja med tekniken även om kvinnorna har 

fått en annan smärtlindring så att de har kunnat slappna av. “...sen kan man ju ändå använda 

den även om man tar epidural och värkarna blir lite tuffa, då kan man också fokusera på 

avslappning och så” (barnmorska nr. 4). Barnmorska nr. 6 tyckte att dyka ner i värken blir inte 

riktigt samma sak om kvinnan har värkstimulerande dropp och epiduralbedövning. Hon 

berättade att lyckas man skapa förtroende till kvinnan kan det gå att vända tanken på hennes 

vilja att få epiduralbedövning. 

 

Dyktekniken stärker partnerns delaktighet 

Att stärka partnerns roll i att stödja kvinnan 

Alla barnmorskorna var eniga om att kvinnans partner eller personen hon valt att ha med under 

förlossningen har en viktig och direkt involverande roll med att ge kontinuerligt stöd. “Det är 

någon som ber den födande rent emotionellt, värk för värk” (barnmorska nr.3 Barnmorskans 

nr. 5 erfarenhet var att dyktekniken kunde bidra till att paret känner sig som ett team. 

Barnmorska nr. 3 berättade: “Jag börjar se vilken familj jag har framför mig, då börjar jag att 

ge partner uppgifter att trycka på vissa punkter och involvera rent kroppsligt”.  
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Barnmorskorna ville stärka partnerns roll genom att göra hen delaktig. Barnmorska nr. 1 

uttryckte det så här: “De är ju paret och är vana med att vara fysiska med varandra i andra 

sammanhang, liksom, kunna trycka på ömma punkter, våga vara närvarande och också 

stöttande”. Många berättade att förlossning är ett läge då partnern kan känna sig utanför och 

har svårt att veta sin roll. Eftersom man i dyktekniken påminner kvinnan med samma mantra 

vid varje värk, får partnern en viktig och aktiv roll i att vara den stabila grunden som påminner 

kvinnan: “Nu går du ur det här, försök komma tillbaka” (barnmorska nr. 4).  Barnmorska nr. 

8 uttryckte: ” Partners uppgift att värk för värk vara den som ett mantra säger: tung, lugn, 

sjunk ner, ljudlöst andetag, så fort som värken kommer”. Barnmorska nr 2 beskrev så här: “Det 

krävs enorm koncentration av henne att göra på det här sättet eftersom det är såna krafter”. 

Hon berättade att partnern kan använda ord såsom tung, sjönk, dyk, mjuk, passiv, lita på 

kroppen. “Det intressanta är att trots hon hört dessa ord tre minuter sedan kommer hon inte 

ihåg vid nästa värk... det kan låta som tjatig för en vanlig person, men det är viktigt att bevara 

henne i nuet hela tiden”. 

 

De alla var eniga om att personalen ska lägga allt på att hjälpa partnern att hjälpa sin kvinna. 

En barnmorska berättade om en konkret tips hon brukade ge till partnern: ”Under en värk kan 

partnern pressa ihop kvinnans panna och bakhuvud allt hen kan. Kvinnan märker att det känns 

skönt, hela kroppen blir tung”. En barnmorska sade att partnern är den personen som är 

tryggast för kvinnan men en annan menade att “...även par där relationen är inte så hundra, 

då får han roll att hålla sig till. Om relationen är bra, så är det ändå bra liksom, för att partnern 

blir väldig viktig, väldigt involverad och kan jobba på när barnmorskan/undersköterskan inte 

är på rummet”. Många par har färdigt ett plan på vilket sätt partnern ska stötta kvinnan 

berättade en barnmorska. “Dyktekniken är ett verktyg för paret”, förklarade hon. Hon och 

många fler menade att det är viktigt för personalen att veta om paret har ett plan inför 

förlossningen för att kunna göra sitt allt för att stötta dem i det. “För att hen ska våga hjälpa, 

ge stöd och vara nära vilket kan vara skönt för kvinnan.”   

 

Barnmorskans förhållningssätt till dyktekniken 
Att vara närvarande för att ge stöd till paret 

Dyktekniken kräver att kvinnan har kontinuerligt stöd, en närvarande person inne på rummet 

som påminner henne med ord att så fort hon anar värken ska hon sjunka och bli tung i kroppen. 

“Situationen är ju så att det går inte hela tiden vara närvarande som är bedrövligt”, sade 
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barnmorskan nr. 9. “...för att jag tänker att det här är så viktigt... med mentala stödet och ge 

kvinnan chansen att föda med sitt naturliga oxytocin och med hjälp av alla den här 

avslappningsövningarna”, sade barnmorskan nr 8. Barnmorska nr. 4 menade att närvaro är 

förutsättning: “tekniken kräver tid och närvaro. Det kan inte bara förklaras och sedan gå ut 

utan man måste kunna stanna.” En annan barnmorska nr. 3 sade: “Det här kräver one-to-one 

care om man ska dyka.” 

 

Barnmorskan uppmuntrar och instruerar men ska inte förstöra 

Barnmorska nr 4 sade att barnmorskan uppmuntrar och instruerar kvinnan och paret till 

dyktekniken. Barnmorskan ska inte förstöra det med sin egen vilja att hjälpa till: “det ligger i 

mångas natur att vi vill ge förslag och hjälpa till. Det kan ju ibland förstöra såklart. Vi vill så 

gärna men vi kanske borde backa först ibland”. Hon fortsatte med att förklara vikten av bra 

kommunikation mellan personalen och vid skiftbytet så att personalen ger samma information 

om dyktekniken. “Jag tycker att det är viktigt att vara tydligt (vid skiftbytet) med att dom här 

personer har valt den här metoden t ex, för det är inte säkert att man märker det om man inte 

varit med på rummet.” 

 

Bra kommunikation och ge samma information om dyktekniken 

Barnmorska nr. 1 motiverade enighet mellan personalen så här: “Barnmorska nr.8 och jag 

pratade om att det var viktigt att vi var samman stämmiga och att vi inte sa olika saker utan 

att vi kommunicerade ihop oss och vi sa samma saker till patienten.” Hon tyckte att kunskaper 

om tekniken kan spela roll vid skiftbytet. Om hen som tar över en patient är mindre trygg med 

det järfört med hen som bistått patienten innan och använt tekniken mer intensivt kan det 

påverka situationen. Även då kunde det gå bra om paret är inne i dyktekniken: 

“Förhoppningsvis har paret då fått lite verktyg så att de kan fortsätta själva och känna sig 

stärkta i det.” 

 

Barnmorska nr. 9 upplevde att vid en situation hon är den primära barnmorskan vill hon inte 

att någon annan sätter tonen i situationen. “Om ett förlossningsarbete går lugnt och fint framåt 

vill jag inte att någon ska bara ramla in och börja hejja på och peppa och så utan jag vill ha 

det så där lugnt och fint som det är”. Hon menade att det naturligtvis är skillnad om det sker 

andra saker till exempel när barnet inte mår bra eller vid behov av en sugklocka. Barnmorskan 

nr. 5 förklarade så här: “Det spelar i egentligen ingen roll hur många är där inne, huvudsaken 

är att alla är tysta och lugna, så hon får vara i bubblan som hon behöver få va.” 
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Barnmorskorna berättade att det fungerar bra när fler personal är involverat så länge alla är 

lyhörda och för kvinnans behov. “De gånger som jag har varit med tänker jag att det fungerat 

bra, så länge undersköterskan eller de som man jobbar med är lyhörd och ser också att kvinnan 

har hittat någonting som har funkat (barnmorska nr. 7).” Om personalen har ingen eller liten 

erfarenhet av dyktekniken kan det vara svårare. Barnmorskan nr. 4 sade att det kan märkas vid 

skiftbytet när fler är involverade och om kvinnan behöver stöd hela tiden. 

 

Vad det kan innebära att vara trygg med sina kollegor beskrev barnmorska nr. 2 så här: “Har 

du kollega, en undersköterska som du tycker om och ni är trygga med varandra, då kommer 

eran trygghet att växa och ni blir lika bra som fyra barnmorskor. Har du däremot en kollega 

som ifrågasätter dig och kvinnan då drar det ner dig och henne.” Alla barnmorskorna var eniga 

om att uppmuntra kvinnan och påminna henne när det behövs, på hennes egna villkor. 

Barnmorska nr. 4 beskrev det såhär: “Att man både är där och uppmuntra det och heller inte 

störa det, som hon håller på med”. En annan barnmorska: “Man påminner henne hela tiden 

hur hon ska hantera det här (förlossningsarbetet). Det kan vara jag eller partner som kör på 

med mantrat, tungt, andas, slappna av.” 

 

Självlärda barnmorskor som informerar vidare  

Barnmorskorna var eniga om att de har fått lite eller ingen utbildning av dyktekniken eller 

andra avslappningsmetoder. De har själv varit intresserade, läst på eller haft tur med handledare 

under sin praktik eller kollegor på sin arbetsplats som arbetat med dyktekniken. “Tänk om vi 

kunde segmentera det här som första hands alternativ, hela tiden liksom. För som det är nu är 

det de som är special intresserade och som söker upp det själva, det är svårt att få som det 

kanske behövs allra, allra mest. Alla behöver vara med på det”, sade barnmorskan nr. 8. Flera 

hade lärt sig dyktekniken av en kollega. Barnmorskan nr. 3 berättade att studenter hon handlett 

har blivit imponerad när de sett hur dyktekniken fungerat. “...att det fungerar, att kvinnan 

ligger och slumrar mellan värkarna, innan precis i dörren hade hon hyperventilerad som hon 

skulle föda i dörren av intensiteten”. 

 

Barnmorska nr 3 berättade att hennes sätt att stödja kvinnor i förlossningsarbete har väckt 

kollegornas intresse. De har blivit fascinerade och tyckt att det verkar fantastiskt. Hon berättade 

att många kollegor har velat komma in i förlossningsalen för att se hur hon arbetar. Barnmorska 

nr. 8 sade: “...det är lite extremt i förlossningsvården för vi har barnet som vi inte ser, så vi 

kopplar upp och följer skärmar, action line som vi följer. Vi fokuserar på saker som ska gå fel 
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istället att fokusera på det friska”. Barnmorska nr. 2 upplevde att det fanns utrymme för två 

inriktningar inom barnmorskearbetet när det gäller förlossningsvård: “känns som att antigen 

har du det eller så har du det inte. Jag skulle vilja att utbildningen skulle var uppdelat i två; 

en till barnmorska och en till obstretrical nurse.” 

 

Cayenne Ekjordh har lärt dyktekniken till kollegor som varit intresserade. Barnmorskan nr. 8 

berättade att hon visade tekniken till andra barnmorskor på förlossningsavdelningen under 

några pass genom att delta i att bistå förlossningar. Barnmorskorna berättade att det finns ingen 

kurs man kan gå gällande dyktekniken utan den kunskapen är en snöbollseffekt eller av eget 

intresse. 

 

Alla barnmorskorna upplevde det positivt att kunna stödja kvinnan till avslappning med 

dyktekniken: “Det är väldigt tillfredställande när man kan göra något enkelt och man kan se 

att kvinnan på något sätt har det bättre än vad hon hade innan och har mindre ont såklart” 

(barnmorska nr. 4). Barnmorska nr. 1 sammanfattade det så här: “Det är fantastiskt att se hur 

man går att vara väldigt spänd och rädd till att hitta en focus och klara av och bli stärkt i det”. 

Hon menade att när kvinnan klarar av att lita på sin kropp genom att bli stärkt, får hon kontroll 

över situationen och värkarna och behöver kanske ingen annan smärtlindring. 

 

DISKUSSION 
Sammanfattning av resultatet  
Det beskrevs barnmorskornas erfarenhet av att stödja den födande under värkarbete samt på 

vilket sätt dyktekniken var ett verktyg för barnmorskan att stödja kvinnan till avslappning och 

för att göra hennes partner delaktig. Detta framkom med fyra kategorier och nio 

underkategorier till dem.   

 

Barnmorskornas erfarenhet var att dyktekniken ger positiva effekter för kvinnan och hennes 

partner i födandet. Barnmorskorna stöttade kvinnan så hon kunde hitta sin inre styrka och tillit 

till kapacitet av sin kropp. Barnmorskan informerade kvinnan och stödde henne verbalt till 

avslappning. Det behövdes inte förberedelse till att använda dyktekniken under födandet men 

det kunde vara till goda för kvinnan och hennes partner.  
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Barnmorskornas upplevelse av dyktekniken var att det stärker partnerns roll och delaktighet i 

att stödja kvinnan. Partnern var den trygga stödpersonen som kunde stödja kvinnan under hela 

förlossningen. Barnmorskan kunde tipsa partnern hur hen kan praktiskt stödja kvinnan. 

Barnmorskan stärkte partnerns roll i stödjandet till avslappning under förlossningens förlopp.  

 

Barnmorskans förhållningsätt till att använda dyktekniken var att vara närvarande för att ge 

stöd till den födande kvinnan och hennes partner. Barnmorskan instruerade kvinnan och 

uppmuntrade när det behövs. Hen skulle vara lyhörd och inte störa kvinnan när hon var 

koncentrerad. Bra kommunikation var viktigt: paret samt att alla inblandade personal skulle få 

samma information om dyktekniken. Barnmorskor fick inte utbildning av dyktekniken under 

sin utbildning. Det var oftast av egen intresse som de läste på om tekniken och började använda 

den av egen initiativ. De kunde ha fått inspiration av en handledare eller av en kollega som 

informerad tekniken vidare.  

 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva barnmorskans erfarenheter av att stödja den födande till 

avslappning med dyktekniken under värkarbete. Analysarbetet resulterade i fyra kategorier 

samt nio underkategorier som diskuteras nedan.   

 

Dyktekniken ger positiva effekter för kvinnan och hennes partner i födandet 

Alla barnmorskorna var överens om att andningen spelade roll i att slappna av med 

dyktekniken. De menade att det inte krävs någon speciell andningsteknik utan den födande 

kvinnan ska sträva efter ljudlös och lugn andning. Andning är oftast den tydligaste tecknet på 

rädsla; andningen blir automatiskt snabbare vid känslan av att en måste fly. Snabb andning och 

ökad kroppspänning leder lättare till en ond cirkel som inducerar ångest och hyperventilation 

skapas. Hittar kvinnan den naturliga andningen som bryter den onda cirkeln skapar det trygghet 

hos kvinnan och motverkar stressreaktioner (Heli, 2019). Dowswell (2009) kom fram till 

samma sak: att bryta det som har beskrivits som rädsla-spänning-smärtcykeln ska 

individualiseras för varje kvinna. Deras slutsats överensstämmer med de intervjuade 

barnmorskornas erfarenheter: att arbeta med smärta betyder stöd och uppmuntran till kvinnor 

och förespråkar användning av bekväma positioner och självhjälpstekniker. Dyktekniken är ett 

sådant sätt: att koncentrerad sjunka ner i värken och låta värken göra sitt arbete.  
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Känner den födande kvinnan att hon har valfrihet, får adekvat information, kontinuitet och har 

kontroll leder det till att hon känner trygghet i förlossningen som leder till bättre avslappning 

enligt Lindgren och Wiklund (2016). Barnmorskorna beskrev vikten att informera kvinnan och 

stödja henne verbalt till avslappning tills hon hittar sin inre styrka och tillit till sin kropps 

kapacitet. Barnmorskorna menade att kunskap ger makt till kvinnan och möjlighet till att 

hennes tillit till sin egen kroppskapacitet ökar. Gedde-Dahl och Fors (2012) kom fram i deras 

studie att en positiv födelseupplevelse är viktig; den påverkar kvinnornas förhållande till sitt 

barn, hennes känslomässiga välbefinnande och hennes villighet att få barn igen.  

 

Att den födande kvinnan har en grad av self-efficacy betyder inte att det är bestående. Det är 

uppbyggt av tidigare erfarenheter av misslyckanden och framgångar, observationer av andra 

människors misslyckanden och framgångar, övertalning och fysiologisk spänning. Det handlar 

om hennes tilltro till en specifik handling, i detta fall födandet. Eftersom övertalning och 

fysiologisk spänning spelar roll i en specifik situation, har barnmorskan en nyckelroll i att ge 

henne möjlighet till ett väl informerad val till att välja dykteknik och att stötta henne i det 

(Carlsson, Ziegert & Nissen 2015). Graden av self-efficacy kan påverkas av 

förlossningsupplevelsen. En barnmorska berättade om hur dyktekniken kan hjälpa kvinnan 

ytterligare utöver förlossningen. En kvinna hade berättat till denna barnmorska att 

förlossningen med dyktekniken hade förändrat hennes liv. Från att vara en verktygslös 

människa till att hon hade tagit kommandon över den andra området i livet, för hon förstod att 

hon var starkare än hon hade trott. 

 

En del av barnmorskorna hade erfarit att det är till nytta om kvinnan och/eller paret har förberett 

sig till dyktekniken. Gedde-Dahl och Fors (2012) anser att det är säkert och användbart för 

barnmorskor och andra hälso- och sjukvårdspersonal att rekommendera friska gravida kvinnor 

med en normal graviditet att öva avslappning och vägledda bildtekniker under graviditeten. 

Detta styrktes av flera informanterna. Gedde-Dahl och Fors (2012) var dock missnöjda med att 

det gratis offentliga vården för gravida kvinnor inkluderar inte officiella riktlinjer för 

användningen av avslappningstekniker. Alla informanterna menade dock att förberedelse är 

inte ett måste utan den födande kan när som helst instrueras till dyktekniken.  

 

Dyktekniken stärker partnerns delaktighet 

Stödjande vård under förlossningen kan öka fysiologiska processer under förlossning, liksom 

kvinnors känslor av kontroll och förtroende för sin egen styrka och förmåga att föda (Bohren 
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et al., 2017; Lindgren et al., 2014). Detta styrktes av alla barnmorskorna. De var eniga om att 

kvinnans partner eller personen hon valt att ha med under förlossningen har en viktig och direkt 

involverande roll med att ge kontinuerligt stöd. Enligt barnmorskorna kunde partnern vara 

osäker om sin roll i förlossningen men att dyktekniken gav en tydlig och avgörande roll som 

stärkte hens delaktighet. Forskning visar att kvinnor värderar och drar nytta av närvaron av en 

stödperson under förlossning (Bohren et al., 2017). Partnerns viktigaste roll är kontinuerligt 

stöd: att påminna kvinnan, stödja henne, ge service och förespråka för henne när det behövs. 

Barnmorskorna använde ord såsom “tung”, “sjunk ner”, “ljudlöst andetag” när de skulle 

påminna kvinnan verbalt. Dessa ord kunde partnern ta till sitt verktyg i att påminna kvinnan 

om att dyka ner i värken.  

 

Barnmorskorna hade erfarit att de inte kan närvara hos den födande så mycket som det krävs 

för att dyktekniken ska fungera optimalt. Också för den anledning fick partnern en viktig roll. 

Etiska dimensionen lyfts upp just i möjligheten att närvara hos den födande kvinnan. Enligt 

Socialstyrelsen (2001) har kraven på evidensbaserad vård ökat genom behovet av att använda 

befintliga resurser på ett effektivare sätt. Detta kan leda till att det medicinska under 

förlossningar får större plats och personal har inte möjlighet att närvara tillräckligt för att främja 

den naturliga processen. Kravet på evidensbaserad vård stimulerar utvärdering av nya och 

gamla sätt att arbeta och har blivit allt viktigare i diskussionen om förändringar av vårdens 

innehåll. Ökad medvetenhet om patientens rätt att inte utsättas för ineffektiv eller skadlig vård 

hör även det till diskussionen om att utföra evidensbaserad vård.  

 

Barnmorskans förhållningssätt till dyktekniken 

Bohren och medarbetare (2017) har studerat att kontinuerligt stöd under förlossningen har 

kliniskt meningsfulla fördelar för kvinnor samt spädbarn. Barnmorskorna var eniga att 

dykmetoden kräver att kvinnan har kontinuerligt stöd, en närvarande person inne på rummet 

som påminner henne verbalt: “så fort hon anar värken ska hon sjunka och bli tung i kroppen”. 

Studien visade att stödjande vård under förlossningen kan öka fysiologiska processer under 

förlossning, som kan minska behovet av obstetrisk intervention samt förbättra kvinnors 

förlossningsupplevelse (Bohren et al., 2017). Lindgren och Wiklund (2016) skriver om hur att 

stresshormoner kan påverka förlossningens förlopp. Den vetskapen kan beaktas med att 

optimera omgivningsfaktorer som barnmorskans förhållningssätt, personalbyte och den 

födande sociala stöd. 
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Barnmorskorna får ingen utbildning i dyktekniken. Den kunskapen beror på deras eget intresse 

och/eller om de har kollegor som kan lära ut tekniken. Alla intervjuade barnmorskorna 

upplevde att kunskapsbehovet finns i att stödja kvinnan till aktiv avslappning. Att kunna främja 

den naturliga förlossningen med en enkel metod som visat sig vara lätt att lära sig, kräver ingen 

förberedelse samt kostar ingenting har fördelar i samhälls-, vårdprofessions - och 

individperspektiv. Barnmorskorna upplevde det positivt och tillfredställande att kunna stödja 

kvinnan till avslappning med dyktekniken. Att det är enkelt, gratis och kan leda till positiv 

förlossningsupplevelse uppskattades av barnmorskorna. Detta styrks även av Gedde-Dahl och 

Fors (2012) studie om betydelsen av självadministrerade övningar av avslappningstekniker, 

positiv bekräftelse och guidning med bilder i den sista delen av graviditeten och i förlossningen.  

 

Metoddiskussion 
En kvalitativ metod valdes då studiens syfte var att beskriva barnmorskans erfarenheter och 

tankar av att stödja kvinnor till avslappning under värkarbetet med dykteknik. En beskrivande 

design är passande när syftet är att ta del av andras erfarenheter och upplevelser. 

Datainsamlingen utfördes med semistrukturerade intervjuer. Vid studier av människors 

upplevelser och erfarenheter är informanternas egna ord värdefulla och därför ansågs intervju 

som datainsamlingsmetod lämplig till denna studie (Alvehus, 2019). I kvalitativ 

innehållsanalys är det å ena sidan omöjligt och oönskat för forskaren att inte lägga till ett 

särskilt perspektiv till de fenomen som studeras. Å andra sidan måste forskaren "låta texten 

prata" och inte tillrätta en mening som inte finns där (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Det är inte är känt hur många barnmorskor använder dyktekniken samt okänt är hur många har 

fått utbildning i dykteknik. Urvalet av informanterna skedde med snöbollseffekt som har 

fördelar som at det är kostnadseffektivitet och praktiskt. Det kräver mindre tid att sortera 

personer om de är lämpliga till studien jämfört med sökning från en bred befolkning eller 

samhällsgrupp. Det kan även vara enklare att skapa en förtroendefull relation till informanten 

som en annan har rekommenderad. Forskarna har lättare att specificera egenskaperna de vill 

informanterna skall ha (Polit & Beck, 2012).  

 

Vår upplevelse var att intervjun inte var ansträngt för informanterna och de fick berätta utan 

att bli störda. Ingen valde att avbryta deltagandet. Faktumet som kan ha påverkat resultatet var 

att alla intervjuerna inte utfördes av båda intervjupersonerna tillsammans. Fördelen var att 

informanterna fick välja själv tid och plats och logistiken kring det blev enklare. Nackdelen 
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med snöbollsurval är risken att fastna i ett visst nätverk av människor, som kan känna varandra 

och ha en delvis gemensam syn på ämnet. Detta kan leda till att ämnet blir inte lika brett och 

eventuellt kan man missa något (Alvehus, 2019). 

 

Studiens trovärdighet 

Kvalitativa studiers trovärdighet granskas utefter dess tillförlitlighet, giltighet samt 

överförbarhet. Tillförlitlighet beror på hur urval, material och analys överensstämmer med 

studiens syfte. Informanterna bör ha varierande egenskaper för att ge variation och ett djup till 

resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Informanterna i denna studie var alla barnmorskor 

som använt dyktekniken då de bistått en förlossning. Intervjuerna skedde från 24.januari till 

5.feburari 2020. Trots olikheterna fanns mycket i varje enskild intervju som bekräftades av 

nästa intervju. Datamättnad uppnåddes enligt principen att man kom till en punkt då ingen ny 

information erhölls (Polit & Beck, 2012; Alvehus, 2019). Informanterna var kvinnor vilket inte 

kan ses ha påverkat resultatet negativt då könsfördelningen till stor del återspeglas på̊ detta sätt 

på̊ enheterna.    

 

Målet var att rekrytera 7-10 deltagare till studien. Det blev nio kvinnliga barnmorskor som 

intervjuades. Tanken var att få ta del av barnmorskornas erfarenheter och tankar som använt 

dyktekniken och därför tillfrågades barnmorskor som andra tipsade om. En styrka med studien 

kan vara att deltagarna är rekryterade från tre olika verksamheter och från två städer. Båda 

platserna är centralt placerade i Sverige, dock inkluderar de både en storstad och en mindre 

stad. Informanterna hade arbetslivserfarenhet som förlossningsbarnmorska från 3 månader till 

44 år allt från en liten klinik i Nordnorge till storstäderna i Sverige och Mellaneuropa (tabell 

2). Att informanterna har varierande egenskaper ger variation och djuphet i resultatet 

(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). 

 

Tillförlitligheten i studien påverkas även av datainsamlingsmetodvalet. Informanterna gav 

innehållsrika svar på semistrukturerade intervjufrågorna, men kunde också lägga till egna 

tankar som berörde frågan. Utifrån frågeguiden uppskattades intervjun ta ungefär 20-30 

minuter som berättades till deltagarna inför intervjuerna. Dock var tiden inte i någon intervju 

ett hinder för att skynda på frågorna. Detta kan ses som en styrka då informanterna fick 

möjlighet att uttrycka så mycket de ville om ämnet. Intervjuerna genomfördes antigen via 

videosamtal eller i ett fysiskt möte på en plats informanten föreslog.  
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Giltigheten i studien bedöms utifrån hur konsekvent datainsamling samt analys har genomförts. 

Både datainsamling och analys genomfördes under kort tid och av endast två personer och 

anses som konsekvent där inga förändringar skett. Alla informanter fick samma frågor, utefter 

en framarbetat frågeformulär där frågorna ställdes muntlig. Detta för att utifrån studiens syfte 

samla så mycket som möjligt av informantens erfarenhet av ämnet. Deltagarnas intervjuer 

spelades även in. Detta för att informationen skulle sparas för transkription samt för att 

förhindra eventuella feltolkningar vid ett senare skede vid tolkning av resultatet (Granheim & 

Lundman, 2004). 

 

Studiens överförbarhet syftar till om och i vilken utsträckning studien kan vara överförbara till 

andra sammanhang. Enligt Granheim och Lundman (2004) är det upp till läsaren att bedöma 

om resultatet är överförbart till andra sammanhang. Författarna kan dock ge förslag vad 

resultaten kan användas till. För att underlätta överförbarhet är det värdefullt att ge en tydlig 

beskrivning kontext, urval och egenskaper hos deltagarna, insamling av data och 

analysprocess. En rik och kraftfull presentation av resultaten samt lämpliga citat kommer också 

att öka överförbarheten. Studiens pålitlighet ökar om resultaten presenteras på ett sätt som gör 

det möjligt för läsaren att leta efter alternativa tolkningar. Om det finns fler studier som styrker 

studien är detta en styrka (Granheim & Lundman, 2004).   

 

Etiska överväganden  

Informanterna har tagits största möjliga hänsyn till vad det gäller lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460). Under arbetets gång samt vid 

sammanställandet av arbetet har informanternas anonymitet säkerställts. Det är därför inte 

troligt att någon individ kan ha tagit skada av resultatet. En brist är att vi i informationsbrevet 

(bilaga 2) utryckte en vädjan. Man får inte vädja med ordet “tacksamma” utan man ska tydligt 

och objektivt tillfråga om personen vill deltaga i studien. 

 

Kliniska implikationer  

Ökad kunskap och erfarenhet bland barnmorskor är önskvärd för att kunna på ett enkelt sätt 

stödja kvinnor till avslappning under värkarbetet. Dyktekniken är enkel, gratis och krävs få 

ord. Barnmorskorna beskriver erfarenhet av att kvinnan känner sig stärkt och som barnmorska 

upplevde man tillfredställelse att kunna guida kvinnan till djup dykning och främja hennes 

förlossningsförlopp. Att dela med sig av denna typ av kunskap kan vara en inspiration till 
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kollegor, enkelt att tillämpa i kliniska arbetet och någonting som främjar det friska och 

okomplicerade utfallet i förlossningen. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Studien inkluderar ett fåtal barnmorskor från mellan Sverige. Det skulle vara intressant att 

intervjua fler barnmorskor från fler regioner i Sverige. Genom fortsatt forskning kan ökad 

kunskap fås om hur barnmorskor tänker och resonerar kring hur de guidar kvinnan genom 

förlossningen. Att belysa denna kunskap barnmorskorna besitter kan innebära ett verktyg för 

andra kollegor. Eftersom det är positivt från barnmorskan och från paret är det värt att forska 

vidare. Det är möjligt att sprida kunskap om dyktekniken på ett enkelt sätt till exempel med 

broschyrer via mödrahälsovården till gravida kvinnor och deras partners. För barnmorskor 

skulle det vara värd att hålla utbildning på arbetsplatsen eller under barnmorskeutbildning. 

Tekniken i sig är enkel och gratis men kräver närvaro. Förslag på fortsatt forskning kan vara 

att jämföra behovet av medicinska indikationer under förlossningen mellan de födande som 

använder sig av dyktekniken och de som inte använder sig av någon metod för andning och 

avslappning. 

 
Slutsats  
Flera faktorer styr kvinnornas val att välja aktiv avslappning. De intervjuade barnmorskorna 

delade med sig av sin erfarenhet där om att stödja den födande kvinnan till avslappning under 

värkarbete. Barnmorskorna informerade, guidade med ord och stödde aktivt kvinnan till djup 

avslappning för att hantera värkarna. 
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BILAGA 1.   
Frågeguide 
 

• Berätta om första eller någon gång du använde metoden med en födande kvinna.  

• Berätta hur dykmetoden kan fungera för kvinnan under förlossningens olika faser. 

• Hur har metoden fungerat när fler personal är involverade i den födande? 

• Vilken förberedelse behöver paret för att kunna använda dykmetoden? 

• Vad tänker du kring partnerns roll i dykmetoden? 

• Får barnmorskan utbildning på stödet till kvinnan eller paret.  

• Beskriv din erfarenhet att stöda födande kvinnan när hon hanterar värkarna enligt 

metoden? 

• Är det något tillfälle som dykmetoden inte har fungerat/varit en bra metod för 

kvinnan? 
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BILAGA 2.  
Informationsbrev  

 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa  
 
 

Informationbrev 
Vi år två barnmorskestudenter från Uppsala Universitet som ska skriva uppsats om 

barnmorskornas erfarenhet om att använda dyktekniken som avslappningsmetod under 

förlossning. Vi ska göra en kvalitativ intervjustudie för att få insikt i barnmorskan erfarenhet 

av tekniken. Intervjun sker antigen via ett fysiskt samtal eller via ett videosamtal. Deltagare 

ger några förslag för intervjutider. Deltagande är frivilligt, anonym och har rätt när som helst 

att avbryta medverkan. 

 

Syftet med studien är att beskriva barnmorskors erfarenhet av att stödja den födande till 

avslappning under värkarbete med dyktekniken. 

 

Vi skulle vara tacksamma om du vill deltaga i vår studie. Ni får gärna kontakta oss med 

frågor,  

 

Med vänliga hälsningar, 

Hafdís Benidiktsdóttir och Päivi Bäckman 

hafdisben@gmail.com / paivi.backman@gmail.com  
 


