
Linköpings Universitet  

Institutionen för kultur och kommunikation 

Socialantropologi 3 

 

 

 

 

ISNR: 

LIU-IKK/SANT-G--14/002-SE 

 

 

”I så fall skulle det stå: – ’prata med mig!!!!’”  
En studie om förlossningsbrevets betydelse för nyblivna föräldrar 

 

Maria Ryngmark 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats 

Ht-14 2014 

Åsa Nilsson Dahlström 



 
 

1. Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka nyblivna föräldrars upplevelser rörande användandet av 

förlossningsbrev. Föräldrar intervjuade till denna studie valde att skriva eller inte skriva ett 

förlossningsbrev. Blivande föräldrar som valde att inte skriva ett förlossningsbrev gjorde detta 

på grund av att de ansåg att brevet skulle styra in dem i en specifik riktning, samt att det inte 

hjälper att försöka kontrollera något som är utom deras kontroll. Föräldrar som valde att 

skriva ett förlossningsbrev gjorde detta eftersom de hade specifika önskemål som frångick 

den norm som styr förlossningen. Även kvinnor som utryckt någon form av 

förlossningsrädsla valde att skriva ett förlossningsbrev.  

Under studiens gång har fokus även riktats mot att undersöka andra förberedelser inför 

förlossningen. Studiens resultat bygger på att förlossningsbrevet bidrar till att kvinnor ska få 

en mindre passiv roll i sin förlossning samt att partnern blir mer delaktig i förlossningsskedet. 

Förlossningsbrevet upprätthåller och bekräftar normen kring den ”normala” vaginala födseln, 

men bidrar även till att föräldrarna ska få styra och planera sin förlossning. Därför kan 

förlossningsbrevet ses som en användbar metod för föräldrar som vill förbereda och planera 

förlossningen, då de får en större delaktighet i förlossningsskedet.  

Förlossningsbrevet kan därför vara en användbar metod för blivande föräldrar som vill ha 

större kontroll och delaktighet under graviditet och förlossning.  

Nyckelord: Socialantropologi, förlossning, förlossningsbrev, förberedelser, normer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This Bachelor Thesis discusses expectant parents' experiences regarding the use of a birth 

plan. Prospective parents who chose not to write a birth plan did so because they felt that the 

letter would steer them in a specific direction, and moreover, that trying to control 

something that is beyond their control won't help. Parents who chose to write a birth plan did 

so because they had specific requests that were not consistent with standard Swedish hospital 

practices. 

Those women who expressed any sort of fear of childbirth also chose to write a birth plan. 

During the study, the focus has also been aimed at exploring other preparations for childbirth. 

The essay's conclusion is that birth plans aid women in playing a less passive role during the 

birth process, as well as the partner becoming more involved in the birth. Birth plans maintain 

and reaffirm the norms surrounding "normal" vaginal birth, but also help parents to gain more 

control and plan childbirth on their own terms. 

 

A birth plan may therefore be a useful method for parents who want more control and 

involvement during both pregnancy and childbirth. 

 

Keywords: Social anthropology, childbirth, birth plan, preparation, norms. 
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Förord 
”Jag vill tacka, mamma, mina katter, uppfinnaren av choklad, Spotify…”  

Efter drygt 4 år på universitetet finns det en hel del människor att tacka.  

Men jag ska inte bli särskilt långrandig. 

 

När jag förra året snubblade in på antropologin, efter år av att försöka hitta just mitt intresse, 

och med högskolepoängen samlade på hög utan en examen i sikte, var det som att hitta hem. 

Äntligen!  

 

Att jag nu är närmare min dröm om att forska än jag någonsin varit känns både stort och 

spännande. Något en liten student som jag inte kunde föreställa mig när jag första gången 

satte min fot på LiU.  

 

Jag hoppas att denna uppsats ska ha en viss betydelse för andra, som den har för mig. 

 Den är ett avslut och en början och ett stort steg på vägen mot framtiden. 

 

För att det skulle vara möjligt vill jag rikta ett särskilt tack till: 

 

Mina informanter som ställde upp på intervju, men även de som tog sig tid att besvara min 

enkätstudie. 

 

Min handledare som varit en inspirerande källa till antropologi sen dag ett (även om jag nu 

kan erkänna att jag inte fattade så mycket av den där första föreläsningen på A-kursen). 

 

Tiden för att det finns 24 timmar på ett dygn (utan dig skulle jag aldrig hinna). 

 

Och det största tacket till min sambo som alltid står ut med mina snabba karriärsbyten och nya 

påhitt. 
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1. Inledning 
Kvinnors födande är en naturlig del av den mänskliga fortplantningen. Trots detta har 

förlossning och graviditet varit (och till viss del fortfarande är) ett ämne som är strängt 

tabubelagt. Detta på grund av den starka kopplingen mellan fortplantning och kvinnans 

sexualitet. Det finns även starka sociala koder kopplade till hur och när en kvinna förväntas 

att föda och producera barn, exempelvis att barn måste vara födda inom äktenskapet eller att 

som kvinna inte föda barn för tidigt eller för sent. Historiskt har det även varit förbjudet för en 

kvinna att avbryta en påbörjad graviditet, vilket kunde leda till social isolering eller gå så 

långt som till dödsstraff (Larsson 2011). 

Det finns starka historiska normer kring graviditet och förlossning, men eftersom normer är 

sociala konstruktioner har de genom tiden förändras till att se olika ut, både geografiskt och 

kulturellt. Inte ens i Europa finns någon gemensam syn på hur en förlossning ska gå till. Till 

skillnad från många andra länder i Europa där valfriheten är större, ligger fokus i Sverige på 

en vaginal förlossning som ideal. I Cypern där kvinnor har möjligheten att välja förlossnings-

sätt ligger kejsarsnittsfrekvensen på 52,2%, (varav 40% är planerade snitt) medan siffran i 

Sverige är 17%, där majoriteten av kejsarsnitten endast görs på medicinsk grund (EURO-

PERISTAT 2010:78). Trots ökad kunskap inom medicin har graviditet och förlossning 

fortsatt att vara tabubelagda ämnen. Graviditeter och förlossningar har varit riskfyllda för 

många kvinnor och har resulterat i komplikationer av olika slag, både fysiska och psykiska.  

Fram till andra hälften av 1900- talet bestämde läkaren över förlossningen och över eventuell 

smärtlindring, medan kvinnan sällan tillfrågades om vad hon upplevde eller hade för behov. 

På 1970-talet lyftes en debatt i Sverige om kvinnors rätt till smärtlindring och att få ett större 

deltagande i förlossningen, vilket blev en kontroversiell diskussion när det som varit privat nu 

blev en politisk fråga. Riksdagen beslutade 1971 att smärtlindring vid förlossning var ett 

rimligt krav för alla kvinnor. Dock tog det lång tid innan det uppfylldes. Fyra år senare 1975 

var det endast 5 % av alla kvinnor som fick smärtlindring vid förlossningen (Jansson 2006). 

Att kvinnan ska vara delaktig i beslut kring sin egen förlossning är således ett relativt nytt 

fenomen.  De drivande aktörerna har varit kvinnor för att bättre påverka sin situation. Men 

historien lever kvar in på 2000-talet. Idag kan kvinnor fortfarande inte fullt ut påverka sin 

situation, delvis på grund av att den information som finns tillgänglig utgår från normen om 

en vaginal förlossning, vilket inte passar alla kvinnor. Men idag finns det ett bättre utbud av 



2 
 

olika metoder för att kvinnan och hennes partner ska få en större delaktighet i både graviditet 

och förlossning. Mödravårdscentralen erbjuder föräldrastöd och kvinnor har även en öppnare 

dialog med barnmorskor kring olika alternativ och hjälpmedel, exempelvis olika former av 

smärtlindring.  Ett relativt nytt fenomen som ökar kvinnans delaktighet i att planera den 

kommande förlossningen är metoden förlossningsbrev. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka nyblivna föräldrars upplevelser kring användandet 

av förlossningsbrev i förberedande syfte samt att studien avser att undersöka om 

förlossningsbrevet har betydelse under själva förlossningen. Samt hur den rådande 

förlossningsnormen påverkar användandet av förlossningsbrevet. 

För att besvara mitt syfte har jag tre frågeställningar; 

 Vilken betydelse har förlossningsbrevet och andra förberedelser för blivande 

föräldrar? 

 Hur påverkar förlossningsnormen användandet av förlossningsbrev? 

 Vilken betydelse har förlossningsbrevet för de blivande föräldrarna under 

förlossningen?  

3. Avgränsning 
För att studera användandet av förlossningsbrev och andra förberedelser inför förlossningen, 

finns det flera möjliga tillvägagångssätt.  Att studera barnmorskor som arbetar på 

mödravårdscentralen och uppmuntrar föräldrar till att skriva ett förlossningsbrev kan vara ett 

möjligt tillvägagångssätt, men också barnmorskor som jobbar på förlossningen där 

förlossningsbrevet tillämpas i praktiken.  

I denna studie ligger valt fokus på att intervjua nyblivna föräldrar kring deras upplevelser av 

förlossningsbrevet. Studien syftar till att bidra med en djupare förståelse kring föräldrars 

användning av förlossningsbrev, då de möter barnmorskor både på mödravårdscentralen och 

förlossningsavdelningen. De nyblivna föräldrarna kan även bidra med de tankar och känslor 

de hade före, under och efter sin förlossning.  
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Studien baseras på informanter som alla har svensk bakgrund. Urvalet av informanter bygger 

på frivillighet, och de personer som valde att delta i studien har svensk bakgrund.  Majoriteten 

av informanterna är kvinnor. 

4. Metod  
Jag har valt att använda mig av en abduktiv metod, vilket innebär att jag samlat in teori och 

egen empiri för att genom detta bilda mig en egen uppfattning och förståelse kring det valda 

ämnet (Emt, 2014).  Den abduktiva metoden är lämplig för studier utförda inom ämnet 

socialantropologi. Antropologen i fält arbetar inte bara med hypotesprövning eller deduktion, 

och inte heller bara med en induktiv ansats, vilket innebär att teorier formuleras utifrån analys 

av insamlad empiri. Istället arbetar antropologen med en kombination av tolkning utifrån 

insamlat material och hypotesprövning, så kallad abduktion. Antropologens preliminära 

slutsatser testas mot olika hypoteser för att undersöka om slutsatserna är riktiga eller behöver 

modifieras (Patel & Davidsson 2011:24) Den abduktiva metoden är en sammanslagning av en 

induktiv och en deduktiv metod. Den abduktiva metoden möjliggör skapandet av flera 

hypoteser där den lämpligaste sedan väljs ut för att bekräfta teorin och den insamlande 

empirin (Patel & Davidsson 2011:24).  

Min empiri bygger dels på semistrukturerade intervjuer; dels på en enkätundersökning. De 

semistrukturella intervjuerna är gjorda med två nyblivna mammor. För att nå dessa 

informanter skickade jag ut en offentlig förfrågan på det sociala nätverksforumet Facebook, 

där jag frågade efter nyblivna föräldrar som var intresserade av att delta. Jag bad mina vänner 

att vidarebefordra efterlysningen så att jag på så sätt skulle nå fler människor. 

Eftersom det oftast är lättast att genomföra interjuver när informanterna bor inom samma 

geografiska region, ansåg jag att Facebook var ett bra nätverk för att skicka ut en förfrågan. 

Jag gav dem även flera olika sätt att kontakta mig, via Facebook, mejl eller telefon.  Två 

nyblivna mammor tog kontakt och jag gav dem möjligheten att antingen svara på enkäten 

eller delta i intervjun och frågade vilket alternativ de skulle känna sig mest bekväma med. 

Båda valde att ställa upp på intervju och jag lät dem bestämma tid och plats. 

Intervjuerna spelades in och jag förde anteckningar samtidigt. Jag berättade om studiens syfte 

och att deras svar skulle behandlas anonymt. Intervjuerna var till för att få en mer nyanserad 

bild av tankar och känslor kring förlossningsbrevet. Frågorna var uppdelade i före/under och 

efter förlossningen med fokus på förlossningsbrevets användningsbarhet. Jag lämnade även 
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plats för ytterligare frågor och bad om att få återkomma om det var något jag missat eller ifall 

jag behövde ställa följdfrågor. 

Den första intervjun ägde rum på Espresso House i Linköping. Kvinnan har ett barn på nio 

månader och förlossningen avslutades med akut kejsarsnitt.  Den andra intervjun ägde rum på 

Café Lindh i Linköping. Kvinnan har ett barn på åtta månader och förlossningen skedde 

vaginalt.  

För att få ytterligare en dimension i studien skickade jag ut en förfrågan på ett föräldrarforum 

vid namn familjeliv.se. Jag läste reglerna på hemsidan först, så att det inte bröt mot deras 

policy. Jag följde därefter de regler som familjeliv.se satt upp och la ut min efterlysning. Där 

tillfrågade jag användare om de ville besvara en enkät angående sin förlossning.  

Frågorna var uppdelade i två olika enkäter, en för informanter som skrivit ett förlossningsbrev 

(BILAGA 1), och en för de som inte gjorde det (BILAGA 2). Från början var det tänkt att 

endast det ena formuläret skulle användas, men jag insåg att frågorna var för fokuserade på 

förlossningsbrevet och uteslöt de informanter som valt att inte skriva ett förlossningsbrev, 

som också är relevant för uppsatsen. Frågorna fokuserade på upplevelser kring 

förlossningsbrevet och dess användning, men även vilka förväntningar och föreställningar 

som fanns hos informanterna innan förlossningen.  

Enkäten gjordes i molntjänsten google drive. Informanterna fick en länk skickade till sig och 

besvarade denna anonymt. Endast jag kunde se svaren och det fanns inget som kunde peka ut 

en viss informant. Jag valde att använda mig av google drive eftersom det är ett bra anonymt 

verktyg och sammanfattar alla svar på en och samma plats.  Även om jag gjort enkäter valde 

jag att endast dela ut dessa till dem som visade ett första intresse. Möjligheten fanns att lägga 

ut den direkt på forumet eller på andra medier exempelvis Facebook, och på så sätt hade jag 

antagligen nått fler som svarade.  

Enkäterna utförda med denna metod var till för att få en bredare uppfattning och fler föräldrar 

inkluderade. Målet var att tre till fem personer skulle besvara denna enkät. Jag möttes av ett 

stort intresse, men det blev också ett visst bortfall. Jag fick visat intresse från ca 30 personer 

men slutligen besvarades enkäten av 13 personer. 

Fördelen med enkäterna var att de tog mindre tid att utföra eftersom jag inte träffade 

informanterna fysiskt. Det som behövdes göra var att sammanfatta de svar jag fått och sedan 

analysera dem. Denna enkät gav en bra grund till vilken generell uppfattning som fanns kring 
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förlossningsbrevet, vilka förväntningar som fanns och vad som hände under förlossningen. 

Nackdelen var att många inte var tillräckligt utförliga och svaren inte blev lika nyanserade 

som vid de semistrukturella intervjuerna.  

4.1 Genomförande 

Insamlingen av empirin gick problemfritt. Många var villiga att ställa upp på både intervju 

och att besvara enkäten. Jag hade i mitt tidsschema planerat att vara klar med intervjuerna och 

transkriberingen efter tre veckor. Men insamlandet av empirin tog kortare tid än vad jag 

väntat mig vilket gjorde att jag var klar med transkribering, intervjuer och enkätsvar tidigare. I 

tidsplanen skulle jag transkribera två intervjuer och tre till fem enkäter. Sammanfattningsvis 

transkriberade jag två interjuver och 13 enkätsvar. 

Jag trodde att det skulle bli en större problematik ur ett etiskt perspektiv att intervjua 

människor kring graviditet och förlossning, eftersom ämnet kan vara känsligt. Men det visade 

sig vara fel då alla informanter var öppna och hade inte några problem med att dela med sig 

av sin förlossningsupplevelse. Jag behövde därför inte vara lika varsam som jag först trodde, 

och informanterna som kände att de inte kunde eller ville besvara frågorna avstod istället 

genom att inte besvara enkäten när de sett frågorna. Däremot var jag noga med att informera 

informanterna om studiens syfte, och om deras anonymitet och integritet.  

Jag gav dem även möjligheten att fråga och diskutera med mig om det var någon fråga som 

kunde uppfattas som jobbig eller svår. Under uppsatsens gång har fokus legat på att respektera 

informanternas integritet och jag undvikit frågor som kan kännas utelämnande eller 

avslöjande.  

Socialantropologi handlar om människor är det svårt att fastställa vad som är rätt eller fel. 

Med individer och egna uppfattningar finns det ingen som kan ifrågasätta de egenupplevda 

känslorna, eftersom det är subjektivt och människans har egen bild av en viss händelse. En 

studie som denna skulle kunna genomföras igen, men med ett annat resultat i och med att 

andra människor då intervjuas och ger andra svar. Även om så är fallet anser jag att studien 

har en hög validitet och reabilitet, i och med att jag mäter det studien avser att mäta, vilket är 

subjektiva upplevelser. Efter mina möten med informanterna, sammanställdes och 

transkriberades materialet för att sedan avhandlas i avsnittet ”Förlossningsbrev eller inte?”. 

Empirin sammanflätades sedan med den aktuella teorin i stycket ”Diskussion”. 
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4.2 Ordlista 

MVC – Mödravårdscentralen, dit gravida kvinnor går för att övervaka sin och barnets hälsa. 

Mödravården erbjuder även föräldrautbildningar (1177.se 2014 b). 

Igångsättning – En graviditet startas på konstgjord väg där värkarbetet sätts igång (1177.se 

2014c). 

Sen avnavling – Personalen väntar minst en minut med att klippa av navelsträngen mellan 

moderkakan och barnet (vårdguiden 2014).  

Akut kejsarsnitt – Förlossningen avslutas med ett snitt i buken för att plocka ut barnet 

(1177.se 2014d). 

Föräldrapenning – Pengar föräldrar får för att stanna hemma med ditt barn istället för att 

arbeta, söka arbete eller studera (Fröjdh 2010). 

Epidural – Smärtlindring som ges i ryggen där en smal kateter sätts in och ger medicin 

intravenöst (1177.se 2014e).  

Profylaxkurs – Utbildning som fokuserar på att öva på andningen inför förlossningen, i syfte 

att på ett bättre och mer metodiskt sätt kunna hantera smärta (Fagerström 2014).  

5. Studiens teoretiska referensram 
 

Jag började med att sökta efter relevant litteratur inom mitt ämnesområde, och valde sedan ut 

den som var mest lämpligt för studiens syfte. Jag använde sedan de utvalda teorierna för att 

analysera och bättre förstå mitt insamlade material, för att sedan avhandla teori och empiri i 

diskussionen.   

Jag läste Pregnoscape: Den gravida kroppen som arena för motstridiga perspektiv på risk, 

kön och medicinsk teknik av Birgitta Hellmark Lindgren utgiven 2006. Hellmark Lindgren 

fokuserar på den normaliseringsprocess föräldrarna genomgår under graviditeten. Det är 

denna normaliseringsprocess som ligger till grund för hur kvinnor uppfattar och förväntar sig 

sin blivande förlossning. Därför anser jag att denna teori var viktig för att hantera min 

insamlade empiri.  
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Jag läste också Negotiating the Normal Birth: Norms and Emotions in Midwifery Education 

av Jenny Gleisner utgiven 2013, där hon skriver om normen kring barnmorskors arbete och 

normen kring hur en förlossning går till.  

Gleisner (2013:184) säger att normen kring förlossningen kan spela en viktig roll, främst på 

grund av att den hjälper till att definiera en ”normal” förlossning så att barnmorskorna kan 

upptäcka vad som inte är ”normalt”. Det är viktigt för barnmorskan att inte frångå normen om 

att hon ska vara ersättningsbar, det vill säga att en annan barnmorska ska kunna överta hennes 

jobb. Denna teori är relevant att inkludera inom tidigare gjord forskning på grund av att 

normen kring förlossning är det som skapar kvinnornas förväntningar kring vad som ska 

hända. Gleisner (2013:177) diskuterar även idealet kring den ”normala” förlossningen, vilket 

utgår från en förlossning som startar av sig själv med värkar och avslutas vaginalt.  

Jag valde även att använda mig av avhandlingen I en klass för sig av Fanny Ambjörnsson 

utgiven 2004. Ambjörnsson för en tydlig diskussion kring kvinnliga normer, kring idealet och 

verkligheten. Hon lyfter även fram det som anses vara ”naturligt” för kvinnor och att detta 

ofta ska stärkas och inte gömmas (Ambjörnsson 2004:21–22). Hon diskuterar även kring 

kvinnans tudelade roll där hon ska vara både aktiv och passiv, samt själv bekräfta sin 

underordnade roll i samhället genom att acceptera det som ett eget val.    

Jag har även valt att använda mig av boken Sjukdom som oordning av Lisbeth Sachs utigven 

2012. Boken ger en bra antropologisk synvinkel på hur samhället ser på hälsorisker samt hur 

de behandlas.  

Jag har i studien också använda mig av Joy Hendry An introduction to social antropology 

utgiven 2008. Detta på grund av att boken berör dels klassifikationer men också om hur vi ser 

på normer och tabun.  Hendry (2008) är ett bra komplement till att få en antropologisk bredd i 

min studie. 

Jag valde även att söka på källor via Linköpings universitets sökportal Unisearch. Detta 

gjorde att jag fick tillgång till en rad olika databaser såsom AnthroSource, Academic Search 

Premier (EBSCO), Sociological abstracts och Diva. Jag använde mig av sökord som; ”birth 

plan”och ”childbirth”. Sökorden var tillräckligt öppna för att inkludera publikationer med 

relevans för min studie. De aktuella publikationerna jag hittade genom Unisearch är inte 

baserade på svenskt material, men jag anser att de har en teoretisk relevans för min studie. 

http://www.avhandlingar.se/avhandling/1459feb3e8/
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Jag har valt att inkludera artiklen, Use of a Birth Plan within Woman-held Maternity Records: 

A Qualitative Study with Women and Staff in Northeast Scotland av Heather Whitford från 

2014. Hon menar att förlossningsbrevet kan leda till en bättre förlossningsupplevelse och 

bättre kommunikation mellan föräldrarna och vården. Whitford (2014:283) lyfter även fram 

olika exempel på hur ett förlossningsbrev kan utformas.   

Jag har även valt att använda mig av uppsatsen Föräldrars upplevelser av bristande stöd, 

bemötande och trygghet i samband med vård under förlossningen på ett sjukhus i Västra 

Sverige av Jessica Bernefjell och Vanessa Hugg, publicerad 2012. Uppsatsen ger en bra grund 

till hur kvinnor uppfattar sin förlossning samt att bemötandet föräldrarna får på förlossningen 

är avgörande för hur de uppskattar sin förlossningsupplevelse (Bernefjell & Hugg 2012:10). 

Uppsatsen diskuterar även kring kvinnors rätt till självbestämmande (Bernefjell & Hugg 

2012:26).  

Jag har i min teoritillämpning även valt att inkludera Obstetrical outcome in women with self-

prepared birth plan av Eran Hadar publicerad 2012. Hadar (2012:2055) har sammanställt en 

kvantitativ undersökning i fråga om hur förlossningen fortlöpte i förhållande till om kvinna 

skrivit ett förlossningsbrev eller inte. Denna källa stärker min teori om att förlossningsbrevet 

har positiva effekter både före och under förlossningen.  

En del av de teorier och fallstudier jag har valt att inkludera i studien är inte baserad på 

svenska förhållanden, men de bidrar på olika sätt till analysen av mina data. Det saknas 

relevanta studier gjorda i Sverige, vilket gjorde det nödvändigt att använda mig av 

internationell forskning för att kunna analysera och hantera mitt insamlade material. Jag har i 

största möjliga mån valt ut de delar som lämpar sig bäst för uppsatsens syfte och avgränsning 

och är mindre präglat av kulturella variationer som kan påverka teorins resultat. Jag har 

använt mig av åtta tidigare gjorda studier, för att sedan jämföra och analysera dem 

tillsammans med mitt insamlade material. Eftersom många av de studier gjorda inom mitt 

valda ämnesområde innehar liknande resultat, ansåg jag att det inte fanns någon anledning till 

att inkludera fler studier.  

5.1 Förlossningsbrev - Vad är det? 

Ett förlossningsbrev är en metod för att planera och förbereda en kommande förlossning för 

den nyblivna mamman och hennes partner. Vårdguiden 1177 förklarar metoden som:  
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”Ett förlossningsbrev är ett brev eller en lista på till exempel behov, önskemål, 

förväntningar eller tankar. Att skriva ett förlossningsbrev är en bra förberedelse för 

kvinnan och hennes partner/medföljare.” (1177.se 2014a) 

Det är svårt att identifiera någon specifik tid när förlossningsbrevet började användas inom 

den svenska förlossningsvården. Men det har troligtvis sitt ursprung ur det amerikanska ”birth 

plan”. 2011 publicerades en mall (BILAGA 3) som sjukvården rekommenderar att följa när 

det kommer till att skriva ett förlossningsbrev (1177.se 2014a). Denna mall är en riktlinje för 

vad som kan tas upp i brevet och behöver inte följas till punkt och pricka. Det viktigaste är att 

föräldrarnas önskningar kommer med.  

Breven innehåller ofta information om vad för typ av smärtlindring kvinnan vill ha, om det är 

något hon vill undvika, och om partnerns roll under förlossningen. De kan också innehålla 

information om föräldrarna föredrar att få mycket eller lite information kring vad som händer 

under förlossningen, eller om de vill ha musik eller andra önskemål inför för förlossningen. 

Att skriva ett förlossningsbrev är något som ofta görs i samråd med barnmorska eller läkare 

innan förlossningen. Vissa föräldrar väljer dock att inte skriva ett förlossningsbrev och andra 

väljer att skriva det själva utan barnmorskans hjälp och uppmuntran. Studien berör föräldrar 

som formulerade ett brev inför den förlossningen, och föräldrar som inte skrev ett 

förlossningsbrev. Studien undersöker även på vilka andra sätt föräldrarna förberett sig på inför 

förlossningen. Jag har även valt att ta upp vilken föreställning de nyblivna föräldrarna hade 

kring förlossningen under graviditeten samt var dessa kom uppstod.    

I studien diskuteras även de rådande förlossningsnormerna och deras betydelse för 

föräldrarnas upplevelser och förväntningar.   

5.2 Graviditet, klassificering och ritualer 

Joy Hendry (2008: 20) diskuterar kring människors behov av att klassificera saker. Människor 

klassificerar saker i olika kategorier för att skapa ordning i tillvaron, som annars kunde 

upplevas som kaotisk. Barn lär sig samhällets klassifikationer genom socialisation och 

eftersom alla klassifikationer är sociala konstruktioner är de också föränderliga över tid och 

ser olika ut i olika samhällen. Utifrån kategorierna skapas normer kring vad som är ”bra”, 

”dåligt”, ”naturligt” eller ”onaturligt” och genom dessa normer får vi lära oss hur vi ska bete 

oss i det givna samhället, genom att anpassa oss efter de normer som finns (Hendry 2008:20). 

Om vi på ett eller annat sätt väljer att antingen frångå normen eller att stärka den finns det risk 
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att människor utsätts för sanktioner av övriga samhällsmedlemmar. Positiv sanktion uttrycks 

när normen följs och negativ sanktion när samhällsmedlemmen går utanför normerna (Hendry 

2008:173).  

När något faller mellan klassifikationerna och normerna kan det leda till oordning. Människan 

har ett stort behov av att kategorisera och det som inte passar in skapar oro eller tabu. Tabu 

kan ses som något som skapar oordning i samhället, ofta något som är förbjudet antingen via 

lag eller via sociala normer (Hendry 2008:38). Ett starkt tabu är till exempel att dricka alkohol 

eller röka under graviditeten. Det är inte förbjudet men har starka sociala koder kopplade till 

beteendet. Skulle en kvinna röka under graviditeten är det stor risk att hon utsätts för negativa 

sanktioner av andra samhällsmedlemmar exempelvis genom öppen kritik om hur hon beter 

sig. Även om detta är tabu i Sverige finns det i andra samhällen inget tabu kring att gravida 

kvinnor avråds från att röka och dricka under graviditeten. 

Ett sätt att hantera tabuer är genom ritualer. En ritual kan ses som ett beteende som lärs in via 

socialiseringen och appliceras på hur vi hanterar vissa händelser, men individen kan också ha 

egna mindre ritualer som inte är kopplade till samhället i stort (Hendry 2008:75). Genom en 

ritual kan vi hantera tabun och återgå till ett socialt accepterat beteende. Skulle den gravida 

kvinnan sluta röka skulle tabuet försvinna.  

En ritual kan exempelvis vara förlossningen, som utgår från samhällets normer och därför blir 

liknande i varje situation trots att det är olika kvinnor som genomgår förlossningen. En 

övergångsrit är en rit som symboliserar att en individ eller social grupp tillsammans lämnar en 

typ av kategori eller stadium för att sedan övergå till ett annat (Hendry 2008:77). Exempelvis 

kan förlossningen ses som en övergångsrit eftersom kvinnan lämnar kategorin gravid för att 

sedan ta rollen som mamma. Ritualer omges av många olika symboler, vilket också gäller 

förlossningsritualen. Symboler betyder olika saker och hjälper till med att reglera ritualen och 

ger den mening. I förlossningssammanhang kan det röra sig om vilka personer som får 

närvara i rummet, vilka olika roller varje person har samt vad man får äta och dricka. 

Exempelvis ges de nyblivna föräldrarna en ”frukostbricka” när förlossningen är avslutad, med 

en svensk flagga, mackor och lättdryck i bubbelglas. Som ett avslut på förlossningen och ett 

”firande” in i föräldraskapet. Graviditet och förlossning är således en ritual som är omgiven 

av starka normer som kopplas till vad som är ”normalt” eller ”onormalt” utifrån samhällets 

klassificeringar.  
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Även om graviditet och förlossning inte klassas som sjukdomstillstånd behandlas de ofta som 

sådana. Graviditeten övervakas av en barnmorska genom olika kontroller där kvinnan och 

barnets hälsa noga övervakas. Sjukdomar ska behandlas innan de uppstår och vården 

fokuserar på preventivt arbete och att inte förvärra sjukdomstillståndet (Sachs 2012:26-27).  

Detta syns även inom mödravården där gravida gör en hel rad olika tester för att bevaka 

moderns och barnets hälsa så inga komplikationer uppstår. Hos barnmorskan mäts bland annat 

blodtryck, blodvärde samt fostrets tillväxt. Barnmorskan ger också information om hur 

mamman kan leva hälsosamt och på bästa sätt förbereda sig fysiskt och psykiskt inför 

förlossningen. Under graviditeten erbjuds även ultraljud där eventuella risker för 

kromosomavvikelser eller andra komplikationer upptäcks. Majoriteten av förlossningarna i 

Sverige sker på sjukhus med hjälp av barnmorskor och läkare, vilket också bidrar till att 

associeringen av förlossning som sjukdomstillstånd stärks.  

Även om graviditet och förlossning är övergående tillstånd skapar de oordning genom sina 

tillfälliga associationer med sjukdomstillstånd och genom att de i sin tur kan skapa 

sjukdomstillstånd som måste hanteras till exempel havandeskapsförgiftning eller behovet av 

bukkirurgi i form av kejsarsnitt. Även om graviditet och förlossning inte är sjukdomstillstånd 

förknippas de med medicinska komplikationer, och måste hanteras av vårdpersonal. 

Förlossning och graviditet skapar alltså precis som sjukdomar oordning som måste hanteras 

(Sachs 2012:25). 

Lisbeth Sachs (2012:24) säger att sjukdom är något som ses som obalans och måste 

behandlas. Att vara frisk bidrar till att samhället hålls friskt vilket gör att det finns normer och 

sociala koder kring hur människor ska leva för att undvika sjukdomar (Sachs 2012:24). 

5.3 Idealet v.s verkligheten 

Fanny Ambjörnsson (2004: 21-22) belyser ämnet normer i sin avhandling I En klass för sig. 

Studien fokuserar på att undersöka glappet mellan den norm som finns (idealet) och 

verkligheten. Idealet för dagens kvinnor är på många sätt kluvet. Kvinnor ska vara måttfulla, 

kontrollerade och eftergivna, samtidigt som de ska vara självständiga och ansvarstagande och 

ha en aktiv roll i både arbete och relationer. Ambjörnsson (2004:21–22) diskuterar att 

kvinnans underordnade roll i samhället döljs genom att det skulle vara kvinnans egen 

frivillighet som gör att hon exempelvis jobbar deltid eller tar störst ansvar för barnen. 

Ambjörnsson (2004:308) kommer fram till att kvinnor ofta är medvetna om de olika rollerna 

och normerna som finns, med en möjlighet att ifrågasätta dem, men de flesta kvinnor väljer att 
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istället anpassa sig efter normen.  Ambjörnsson (2004:21–22) lyfter även fram att normer 

kring det som anses vara ”naturligt” för kvinnan är det som ska förstärkas och inte döljas. Det 

”naturliga” för kvinnan måste skapas och framhävas. Detta gör att det ”naturliga” därför inte 

är ”naturligt” eftersom det hela tiden måste skapas. Hon menar att vissa normer är så 

naturaliserade och homogeniserade att de inte kan uppfattas av samhällsmedlemmarna som 

just ”normer”. Det betyder också att den som ifrågasätter en sådan ”naturlig” norm uppfattas 

som avvikande och konstig (Ambjörnsson 2004:308).  De normer som Ambjörnsson (2004) 

undersöker handlar om gymnasietjejers ideal och identitetsprocesser, men normerna för 

genusskapande kan också appliceras för att förklara specifika situationer kring andra 

kvinnliga ideal exempelvis en förlossning. Förlossningar, likt andra fenomen i samhället, styrs 

av normer för vad som är ”naturligt” och inte. 

Den ”normala” förlossningen är tämligen svår att definiera men det finns en ungefärlig bild av 

hur den ska gå till. Kvinna ska ha genomgått en okomplicerad ”normal” graviditet som vid 

fullgången tid ska starta spontant. Vid inskrivningen på förlossningen utför barnmorskan 

undersökningar för att kolla att förlossningen har startat. Kvinnan ska känna smärtan men 

kunna hantera den tillsammans med sin partner. Till sist avslutas förlossningen med att 

kvinnan krystar och barnet kommer upp på bröstet. Förlossningen ska ha avslutats vaginalt. 

Det är viktigt att kvinnan ser det som en positiv upplevelse för att i ett senare skede kunna 

genomgå ytterligare graviditeter med en normal förlossning som förebild (Gleisner 2013:177). 

En svensk kvinna som antingen haft en komplicerad graviditet, inte vet hur hon ska hantera 

smärtan, behöver sättas igång på medicinsk väg eller som inte vill föda vaginalt avviker därför 

från den svenska norm som styr förlossningen. Om kvinnan istället fött barn i ett annat 

samhälle hade hennes önskemål eller situation kunnat vara fullt normal, och den som 

efterfrågat en vaginal förlossning framstått som annorlunda.  

5.4 Mödravården 

För den gravida kvinnan och hennes partner finns det en rad olika stöd och råd de kan få 

under och efter graviditeten. Detta börjar redan på inskrivningen hos mödravården. 

Inskrivningen sker runt vecka 10-12 i graviditeten. Stödet ser olika ut i olika landsting och 

kommuner, men i Linköping där mina intervjuade informanter deltog i olika aktiviteter, utgår 

föräldrastödet från Linköpingsmodellen;  

”På Kvinnokliniken i Linköping utgår föräldrastödet från Linköpingsmodellen. Den 

innebär att ni som blivande föräldrar erbjuds träffar i mindre och större grupper där 
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mödrahälsovårds-, förlossnings- och BB-barnmorskor gemensamt är gruppledare och 

föreläsare” (1177.se 2014f). 

Utöver detta erbjuds även speciellt stöd för unga föräldrar under 20 år samt föräldrar som inte 

talar svenska. Det finns också extra förberedande kurser som föräldrarna kan delta i mot en 

viss ekonomisk avgift, exempelvis profylaxkurs och vattengympa. Detta erbjuds och 

uppmuntras av barnmorskor men ingår inte i den kostnadsfria mödravården (1177.se 2014f). 

Detta stöd bygger på att hålla mamman och barnet i så bra hälsa som möjligt, både fysiskt och 

psykiskt inför den kommande förlossningen. Föräldragrupperna och storföreläsningarna som 

mödravården erbjuder rekommenderas ofta under graviditeten och barnmorskan bokar tid till 

föräldrarna när de bestämt sig för att delta.  Detta erbjuds till alla föräldrar.  Om en kvinna 

skulle drabbas av någon form av ohälsa exempelvis graviddiabetes eller förlossningsrädsla 

finns det extra stöd kvinnan kan få. Medicinska ”fysiska” komplikationer övervakas ofta i 

form av extra möten och fler provtagningar.   

Den psykiska ohälsan kring förlossningen behandlas istället på olika sätt. Var femte kvinna 

uppges ha en uttalad oro inför förlossningen, vissa så stark att den helt tar ut glädjen över 

graviditeten. Barnmorskan kan då ge råd och stöd och på bästa sätt förbereda kvinnan och 

prata om oron. Hon kan erbjuda kvinnan att tillsammans med henne skriva ett 

förlossningsbrev för att klargöra vad det är som skapar rädslan. Var tjugonde kvinna känner 

en så stark oro att hon måste få vidare professionell hjälp. Barnmorskan remitterar kvinnan till 

en läkare som sedan beslutar hur processen ska fortskrida, ofta remitteras kvinnan vidare till 

en psykolog och specialmödravården där barnmorskor specialiserade på förlossningsrädsla 

arbetar. För vissa kvinnor hjälper inte detta och läkaren kan då besluta ifall kvinnan ska 

genomgå en vaginal förlossning eller ett planerat kejsarsnitt. Tillsammans med läkaren skriver 

hon sedan ett utförligt förlossningsbrev för att tillgodose hennes behov och minska oron. 

Förlossningsrädsla har många olika orsaker men bottnar ofta i en oro över att vara otillräcklig, 

sakna kontroll över händelseförloppet eller tidigare traumatiska upplevelser(1177.se 2014g).   

5.5 Bestämmanderätt i förlossningen 

Socialstyrelsen gav 2012 ut en handbok som heter Din skyldighet att informera och göra 

patienten delaktig och riktar sig till vårdpersonal runt om i landet (Socialstyrelsen 2012:3). I 

boken finns det krav på vad som ska känneteckna en god vård. Den svenska vården ska bygga 

på att patienten är i centrum och vården ska vara jämlik och säker. Patientens 

självbestämmande bör vara i fokus och patientens integritet respekteras. Detta på grund av att 
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en patient som är delaktig i sin vård bättre kan hjälpa till att påverka och förbättra sin hälsa 

och sitt tillfrisknande. Patientsäkerhetslagen (2010:659) inkluderar att den som förmedlar 

vården till patienten har ansvar och skyldighet att ge patienten individuellt anpassad 

information (6 kap. 6 § PSL), och att ge patienten möjlighet att välja behandlingsalternativ (6 

kap. 7 § PSL). Detta bygger på att patienten ska vara delaktig och medbestämmande i sin 

egen vård (Socialstyrelsen 2012:5).  

Denna patientdelaktighet inbegriper inte förlossningsvården. Kvinnan kan neka behandling 

som vården rekommenderar men inte kräva en viss typ av behandling. 

Världshälsoorganisationen (WHO) har satt upp mål som Socialstyrelsen sedan applicerat på 

den svenska förlossningsvården:  

”Målet med förlossningsvården är en frisk mor och ett friskt barn samt att kvinnan får en 

positiv upplevelse av förlossningen. Dessa mål ska eftersträvas med minsta möjliga ingrepp 

i förlossningens förlopp men med bibehållen säkerhet för mor och barn” (Sandin-Bojö 

2006:3). 

Föräldrar har inte heller rätt att neka eller kräva en viss behandling rörande det ofödda barnet 

även om de anser att det är det bästa i förlossningssituationen.  

”Föräldrar har inte rätt att kräva behandling till barnet om behandlingen strider mot 

vetenskap och beprövad erfarenhet inom vården” (1177.se 2014h). 

Detta betyder att även om kvinnan vill föda vaginalt eller med kejsarsnitt har hon ingen 

bestämmanderätt i detta. Att kräva ett kejsarsnitt eller att bli igångsatt strider emot 

socialstyrelsens mål om en bra förlossning där minsta möjliga ingrepp ska ske. Läkaren är den 

som i slutändan fattar de medicinska besluten utefter det denne anser sig var bäst i situationen. 

Men detta motsäger de etiska koder som barnmorskorna ska agera utefter, som säger att 

barnmorskan ska respektera kvinnans rätt att välja, stödja kvinnans rätt att aktivt delta i beslut 

om sin vård och hälsa (ICM, 2008).   

6. Förlossningsbrev eller inte?  
Empiri till denna studie är insamlad genom två semistrukturella intervjuer gjorda med två 

kvinnor, samt en enkätstudie med 13 anonyma informanter. Empirin behandlar först alla svar 

som samlades in via enkätundersökningen. Svaren jag fått via informanterna som deltog i 

intervjuerna behandlas sist i empirins sista avsnitt. 
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Empirin presenteras utifrån tre avsnitt,  

6.1 ”Nej, då man aldrig vet innan hur det blir.”  

6.2 ”vi hann inte skriva ett förlossningsbrev.” samt  

6.3 ” Ja, om inte annat så för att det hjälper till att klargöra processen.” 

Efter varje avsnitt finns sedan en kort sammanfattning. 

6.1 ”Nej, då man aldrig vet innan hur det blir” 

Kvinnorna som valde att inte skriva ett brev gjorde det på grund av att de kände att brevet 

skulle låsa fast dem i en specifik riktning.  

En kvinna som har tre barn i åldrarna 4 och 2 år samt 11 månader, på enkätfrågan om varför 

hon inte valde att skriva ett förlossningsbrev till sina förlossningar;  

 

”Jag visste inte vad jag kunde vänta mig och var väldigt nervös så jag ville lämna allt 

öppet så man inte blev besviken att man inte kunde följa det” 

 

Kvinnan valde istället att förbereda sig på andra sätt inför den kommande förlossningen. Hon 

pratade mycket med släktingar som fött barn, läste på internet samt gick på föräldrakurs som 

erbjöds av MVC. Kvinnan tyckte att detta var tillräckligt med förberedelse eftersom hon inte 

visste vad hon kunde förvänta sig av den kommande förlossningen.  

Under förlossningen upplevde kvinnan att hon blev lyssnad på, även om barnmorskan kunde 

vara lite hård. Kvinnan utrycker att det även kunde bero på att hon själv kände sig mer sårbar 

och upplevde sig inte ha så mycket kontroll. Kvinnan tyckte därför att det var positivt att 

barnmorskan tog kommandot över situationen. 

 

Däremot uppstod det situationer när kvinnan kände oro eftersom de förväntningar hon hade på 

förlossningen innan inte följdes. kvinnan förklarar; 

”Jag trodde några gånger att jag skulle dö, och när de skulle lägga epiduralen förväntade jag mig 

att smärtan skulle avta vilket den inte gjorde, trots att bedövningen inte fungerade ville de inte 

lägga någon mer.” 

Kvinnan säger även att när det uppstod en situation som hon kände att hon hade önskemål 

kring, lyssnade personalen och gjorde så gott de kunde för att uppfylla hennes önskemål. 
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Kvinnan tror därför att det inte underlättat om hon förberett ett brev, i och med att personalen 

var lyhörd gentemot hennes behov. Kvinnan var inte ensam med att inneha åsikten om att 

förlossningsbrevet skulle leda in henne i en specifik riktning av förlossningen, och att det inte 

skulle hjälpa att formulera ett förlossningsbrev eftersom det är så mycket som ligger utom ens 

egen kontroll. Detta är något som många av de tillfrågade informanterna som inte formulerade 

ett förlossningsbrev uttrycker.  

 

En kvinna har ett barn på 6 månader, besvarade enkätfrågan om varför hon valde att inte 

skriva ett förlossningsbrevbrev;  

”Jag kände mig så trygg att jag inte behövde ett. Jag pratade mycket med min sambo om 

mina önskemål istället. Jag ville inte önska/planera något som man inte vet hur det blir.”  

 

Under förlossningen kände sig kvinnan lyssnad på även om hon inte skrivit ner sina 

önskningar. Barnmorskan fokuserade mycket på kvinnans partner vilket hon upplevde som 

positivt eftersom hon fick tid att fokusera på sig själv. Partnern blev även mer delaktig i 

förlossningen. Kvinnan tror att användandet av ett förlossningsbrev i förlossningssituationen 

hade kunnat leda till mer frågor, genom att om föräldrarna förberett ett brev skulle personalen 

behöva lägga mycket tid på att försöka få dem att ändra sig om det hade behövts. Kvinnan 

upplevde att det istället fördes en öppen dialog. Kvinnan hade inte många förväntningar på 

förlossningen mer än att det skulle bli en positiv upplevelse. Kvinnan skulle i framtiden välja 

att inte skriva ett förlossningsbrev, främst på grund av att hon inte vill låsa sig vid vissa 

uppfattningar. 

En kvinna med ett barn på 5 månader besvarade enkätfrågan om varför hon inte skrev ett 

förlossningsbrev. Hon förklarade; 

”Eftersom jag var i fysiskt god form och inte hade någon större oro inför förlossningen 

tyckte min barnmorska inte det var nödvändigt. Istället formulerade hon några kortare 

punkter gällande min hälsa. Dessutom skrev hon att jag var öppen för förslag om 

smärtlindring.” 

Kvinnan upplevde att hon hade stor tilltro till vården och barnmorskorna, vilket var en 

bidragande faktor till varför hon inte skrev ett förlossningsbrev. Andra förberedelser kvinnan 

deltog i var en profylaxkurs samt de föreläsningar och kurser som erbjöds av MVC.  

På enkätfrågan om kvinnan kände oro innan förlossningen medgav hon att; 
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”En viss oro kände jag så klart då det var något helt nytt och jag inte hade en aning om hur 

jag skulle hantera smärtan och om någon komplikation skulle uppstå. Men jag utgick från 

att förlossningspersonalen skulle visa mig vägen och göra det som var bäst för mig och mitt 

barn, oavsett utgång.” 

När kvinnan och hennes partner kom till förlossningen upplevde de ett tudelat bemötande. 

Hon förklarar; 

”De två första förlossningsteamen var super. De kommunicerade med mig hela tiden och 

jag kände mig aldrig rädd eller orolig, allt var under kontroll. Även fast jag inte formulerat 

något förlossningsbrev upplevde jag att de hade koll på hälsostatus och gav mig olika 

alternativ att testa för under förloppet (sitta på boll, gåstol etc.). Tillsammans hittade vi en 

väg som passade mig.” 

När personalen bytte skift och kvinnan var redo för kryssningsskedet upplevde kvinnan att 

hon och hennes partner inte fick någon bra kontakt med det nya förlossningsteamet. 

Personalen kommunicerade inte tillräckligt och svarade endast på tilltal, trots försök att lätta 

upp stämningen ifrån föräldrarnas sida. Kvinnan fortsätter sin historia;  

”Krystningen blev katastrof. Jag förstod aldrig när jag fick krysta och hur mycket, trots att 

jag frågade barnmorskan upprepade gånger när det var dags att trycka på. Tillslut hör jag 

henne panikartat säga "Nej nej sluta, inte nu!". Det forsade blod och både barnmorskan 

och undersköterskan står likbleka och gapar. Ingen förklarar för mig vad som händer.” 

Efter att barnet fötts fick kvinnan omedelbart tas till operation, där ny personal väntade, men 

kvinnan kände att personalen i operationssalen kommunicerade med henne vilket minskade 

oron och hon kände sig mer trygg.  

Kvinnan svarar på enkätfrågan om hon tror att ett förlossningsbrev hade hjälpt; 

”Jag tror inte att ett förlossningsbrev hade hjälpt kommunikationsproblemen jag hade med 

den sista barnmorskan, vilket jag upplevde var det enda jobbiga under hela förlossningen. 

Det hade i så fall stått - prata med mig!!!! - vilket kanske inte är så konstruktivt. Jag tror 

att både hon och undersköterskan var oerfarna och inte helt bekväma i situationen, därav 

allvaret. Däremot inte sagt att det slutat annorlunda om jag hade haft mitt tidigare 

förlossningsteam istället, men jag hade varit betydligt tryggare, förstått och kunnat följa 

barnmorskans instruktioner på ett bättre sätt.” 



18 
 

Kvinnan är tudelad gentemot om hon skulle skriva ett förlossningsbrev idag eller inte. Hon 

tror att det kan hjälpa till viss del men att personkemin spelar stor roll och att brevet inte kan 

påverka vilken barnmorska som kommer delta i förlossningen.  

Gemensamt för alla fyra kvinnor är att de medvetet valde att inte skriva ett förlossningsbrev. 

Utgången för förlossningarna var väldigt olika. Att kvinnorna valde att inte skriva ett 

förlossningsbrev beror främst på att de är av åsikten att brevet skulle leda in dem i en specifik 

riktning, och att förlossningen är en situation som är utom kvinnans kontroll och därför är det 

ingen idé att försöka kontrollera händelseförloppet. Kvinnorna som hade en bra 

kommunikation med personalen skulle välja att inte skriva ett brev vid en nästkommande 

graviditet. Kvinnan som hade en förlossning med komplikationer ser det som en möjlighet att 

formulera ett brev inför en kommande förlossning, främst för att meddela vilka 

komplikationer som uppstod vid den tidigare förlossningen, så att det kan undvikas.  

6.2 ”Vi hann inte skriva ett förlossningsbrev” 

I min studie fanns det blivande föräldrar som tänkt skriva ett förlossningsbrev, men där barnet 

föddes för tidigt så att det inte hanns med.  

 

En kvinna har ett barn på 3 år, skulle tillsammans med sin partner och barnmorskan skriva ett 

förlossningsbrev, men hann inte innan förlossningen. Barnmorskan uppmuntrade föräldrarna 

att skriva ett förlossningsbrev även om det inte hann göras. Kvinnan förberedde sig mycket 

genom att läsa och fråga kompisar kring deras förlossningar. Men hon valde att bara begränsa 

sig till att läsa på om smärtlindring, med åsikten att barnet på ett eller annat vis kommer ut 

och att det inte går att förbereda sig inför vad som komma skall. Kvinnan och hennes partner 

gick på en föräldraträff, men i och med att barnet kom ett par veckor för tidigt och hon var 

beräknad till slutet av sommaren fanns det inte mycket utbud på grund av semestrar. Hon 

tycker att det var bra med den förberedelsen men gärna hade haft fler föräldraträffar innan 

förlossningen. Kvinnan upplevde en viss oro strax innan barnet föddes på grund av vissa 

komplikationer som uppstod. Kvinnan besvarar enkätfrågan om hon i efterhand tror att det 

hjälpt om hon hunnit formulera ett förlossningsbrev;  

”Nej det tror jag inte då man aldrig vet innan hur det blir och det finns hur många 

scenarier som helst som kan uppkomma.” 
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Kvinnan upplevde under förlossningen att det fanns barnmorskor som lyssnade och andra som 

var mindre lyhörda gentemot föräldrarnas behov och frågor. Eftersom kvinnan låg inne i två 

dagar innan barnet kom hann hon träffa olika personal. Vissa hade hon ett större förtroende 

för än andra. Kvinnan hade en förväntan på hur förlossningen skulle gå till och kände på sig 

att det skulle sluta med snitt, vilket det också gjorde.  

Trots föraningen om snitt utrycker hon en viss besvikelse över hur förlossningen slutade. 

Exempelvis hade hon gärna velat känna på hur kroppen fungerade i ett etablerat värkarbete.  

Den oro som uppstod under förlossningen berodde på komplikationer samt att personalen 

byttes ut. 

 Kvinnan skulle i framtiden välja att inte skriva ett förlossningsbrev, med motivationen att; 

”För att man inte kan förutse hur förlossningen blir och man reagerar och tänker helt 

annorlunda när man väl är där.” 

Den situation som kvinnan skulle se ett förlossningsbrev som användbart är om hon själv eller 

hennes partner inte skulle kunna föra deras talan.  

En kvinna med ett barn på 4 år, hade tänkt skriva ett förlossningsbrev men barnet föddes för 

tidigt. Barnmorskan uppmuntrade kvinnan att skriva ett förlossningsbrev. Kvinnan förberedde 

sig mycket inför förlossningen genom att prata med sin sambo, och de gick på föräldrakurser 

som erbjöds av MVC. Kvinnan tyckte att förberedelserna var tillräckliga och kände att hon 

fått mycket information inför förlossningen. Den oro som hon upplevde innan berodde främst 

på hur hon själv skulle hantera smärtan. Det fanns även en viss oro kring att få epidural. 

Kvinnan förklarar; 

”Jag var lite orolig för hur jag skulle hantera smärtan då jag inte är så bra på det. Men det 

löste sig bra under förlossningen. Var rädd för ryggmärgsbedövning men den det hände så 

mycket annat runt om att jag inte kände när jag fick den.”  

Kvinnan tror inte att det hade hjälpt mot oron om hon utarbetat en tydligare plan kring hur 

förlossningen skulle gå till. Kvinnan kände sig lyssnad på i förlossningssituationen även om 

hon inte hade utryckt några specifika önskningar. Kvinnan hade inga tydliga förväntningar på 

hur förlossningen skulle gå till eftersom hon helt enkelt inte visste vad hon kunde vänta sig. 

Kvinnan skulle inte rekommendera att skriva ett förlossningsbrev utan hänvisar till att 
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personalen är de som är mest kunniga inom ämnet och därför är det bättre att lyssna och lita 

på att de tar hand om dig.  

En kvinna som har ett barn 1,5 år blev informerad av barnmorskan om vad det var för något 

men det var inget som skrevs i samråd med barnmorskan. Kvinna förberedde sig genom att 

läsa böcker men ansåg att förlossningen inte var något hon kunde förbereda sig inför och 

valde därför att inte planera allt för mycket. Kvinnan tyckte att förberedelserna inför 

förlossningen var tillräckliga, och utgår i efterhand ifrån att hon hade en normal förlossning.  

Kvinnan besvarar enkätfrågan om varför hon inte skrev ett brev genom att säga; 

”Som jag nämnde så hann jag inte. I efterhand så känner jag att det ändå inte behövdes. 

Däremot kan det ju vara bra om det till exempel skulle uppstå komplikationer under 

förlossningen. Så vid nästa barn blir det nog att skriva ett. Då vet jag mer i och med att jag 

har varit med om det en gång. Denna gång visste jag inte riktigt vad jag hade att vänta 

mig, så därför tror jag att jag sköt på det lite omedvetet.” 

Gemensamt för alla tre kvinnor är att de planerade att skriva brevet tillsammans med 

barnmorskan på barnmorskans inrådan. Men detta hanns inte med på grund av för tidig födsel. 

I efterhand utrycker kvinnorna en annan åsikt och anser att brevet inte hade varit nödvändigt 

som extra stöd i förlossningssituationen. Under förlossningen upplevde de att barnmorskorna 

och personalen lyssnade och var lyhörda kring deras önskemål och behov, även om de inte 

hade något utarbetat förlossningsbrev.  Kvinnorna hade hela tiden en öppen dialog med 

barnmorskorna, vilket kan vara en bidragande faktor till varför de anser att ett 

förlossningsbrev inte behövdes, trots att de tidigare tänkt skriva ett. Däremot utrycker en av 

kvinnorna att om hon inte hade haft en normal och okomplicerad förlossning, skulle hon 

kunna tänka sig att användandet hade spelat en större roll, och är därför öppen för att 

formulera ett förlossningsbrev i framtiden, eftersom hon också vet mer om vad hon kan vänta 

sig. Gemensamt för dessa kvinnor är att de alla hade en positiv förlossningsupplevelse. 

6.3 ”Ja, om inte annat så för att det hjälper till att klargöra processen” 

Kvinnorna som valde att skriva ett brev gjorde det som förberedelse eller om de hade 

specifika önskemål. 

En kvinna med ett barn på 2 år samt är gravid med sitt andra barn, valde att skriva ett 

förlossningsbrev utan barnmorskans uppmuntran. Innan förlossningen kändes det viktigt för 

henne att brevet skulle läsas och respekteras i största möjliga mån. Kvinnan upplevde även att 
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brevet hjälpte till i förberedelserna inför den kommande förlossningen. Väl på plats uttryckte 

barnmorskan ingenting i fråga om ifall brevet hade lästs eller inte, men kvinnan upplevde att 

barnmorskan inte hade läst brevet. Kvinnan tyckte det var viktigt att följa brevet och den 

planerade förlossningen, och utrycker besvikelse eftersom personalen inte visade eller tog 

hänsyn till detta.  

På frågan om hur viktigt det var att följa brevet under förlossningen svarade kvinnan;  

”För mig – Viktigt, för personalen på förlossningen – De kunde inte ha brytt sig mindre 

tyvärr” 

Ett exempel på en situation där brevet inte följdes var att kvinnans värkarbete startades genom 

igångsättning och barnmorskan stack hål på fosterhinnorna. Detta resulterade i att kvinnan 

inte kunde bada som smärtlindring, något hon gärna ville göra och uttryckt i sitt 

förlossningsbrev. Det finns flera sätt att sätta igång en förlossning på som möjliggör att bad 

kan användas som smärtlindring, vilket kvinnan hade föredragit. Kvinnan ändrade heller inte 

uppfattning i fråga om hur hon ville att förlossningen skulle gå till utan hade velat följa den 

plan som förberetts i brevet eftersom det inte uppstod några komplikationer som gjorde att 

brevet inte skulle kunnat följas. 

En man med ett barn 16 månader, valde att formulera ett förlossningsbrev. 

Förlossningsbrevet skrev han tillsammans med sin partner och inte med hjälp av 

barnmorskan. Även om detta var något som inte uppmuntrades av barnmorskan hade 

föräldrarna själva valt att skriva ett förlossningsbrev, främst på grund av att de hade några 

mindre vanliga önskemål som de ville informera om innan förlossningen. För mannen och 

hans partner var det viktigt att brevet skulle följas, även om de förstås var öppna med att det 

inte kunde följas om en krissituation eller liknande skulle uppstå. Han utrycker att 

förlossningsbrevet var till hjälp kring att förbereda sig inför den kommande förlossningen.  

”Det blev mer verkligt vad som skulle hända när vi skrev brevet och faktiskt diskuterade 

hur vi ville att det skulle gå till.” 

På enkätfrågan om de upplevde att barnmorskan läst brevet svarade mannen:  

”Ja och nej. Själva utdrivningsskedet började precis vid förlossningsavdelningens skiftbyte, 

varför vi fick en ny barnmorska och undersköterska för den mest intensiva delen av 

förlossningen. Barnmorskan vi hade från att vi kom in på morgonen tills skiftbytet läste helt 
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uppenbart vårt förlossningsbrev och refererade till det flera gånger, det är dock tveksamt 

om den nya barnmorskan hade tid till det och vissa saker tyder på att hon inte läst det.” 

Han menar att det spelade mindre roll när de väl var på förlossningen om brevet följdes eller 

inte, och det kändes inte lika viktigt som det gjorde innan även om de såklart ville att brevet 

skulle följas i största möjliga mån. Den enda skillnaden jämfört med när föräldrarna skrev 

brevet var att hans partner blev mer positivt inställd till olika former av smärtlindring, men 

inget annat ändrades och det fanns ingen anledning att det som stod i förlossningsbrevet inte 

kunde följas i praktiken.  

Mannen utrycker att barnmorskan som läst förlossningsbrevet kunde ge extra stöd i och med 

att hon visste hur föräldrarna ville gå till väga, och att det därför var till hjälp att skriva ett 

förlossningsbrev. Mannen påpekar att han själv kände sig mer delaktig i förlossningen 

eftersom han hade varit med och skrivit brevet och därför kunde veta mer vad som hände och 

hade bättre koll. Eftersom brevet följdes anser mannen att det var till hjälp i alla steg ifrån 

förberedelser till förlossningen. Han ansåg också att det var ett viktigt diskussionsunderlag för 

hur föräldrarna ville ha förlossningen.  

Mannen svarade på enkätfrågan om han skulle rekommendera andra kommande föräldrar att 

skriva ett förlossningsbrev genom att säga; 

”Ja, om inte annat så för att det hjälper till att klargöra processen. Man får färre 

överraskningar när man diskuterat igenom hela förloppet innan förlossningen.”  

En kvinna har ett barn 6 månader, visste på ett ungefär vad ett förlossningsbrev var innan hon 

och hennes partner skrev sitt. Kvinnan och hennes partner skrev förlossningsbrevet 

tillsammans med deras barnmorska. Kvinna och partnern fick hjälp av sin barnmorska men 

hade valt att skriva ett brev även om detta inte uppmuntrats. 

Kvinnan besvarade enkätfrågan om de utan barnmorskans hjälp hade formulerat ett brev 

genom att säga;  

”Ja det hade vi gjort för det kändes viktigt att ha med sig ett förlossningsbrev till 

förlossningen, speciellt då jag var förlossningsrädd och ville att det skulle stå på papper 

ifall jag inte hade kunnat berätta om den själv för barnmorskorna.” 

Kvinnan och hennes partner upplevde det som viktigt att följa brevet innan förlossningen, 

även om de hade förståelse för om det inte kunde följas till 100 %. Kvinnan kände att det var 
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en bra förberedelse för dem att skriva ett förlossningsbrev eftersom det gav en mer konkret 

bild av hur förlossningen kunde gå till. På förlossningen läste barnmorskan brevet på grund av 

att kvinnan hade talat om att hon upplevde rädsla inför förlossningen. Personalens bemötande 

visade också att de hade läst och förstått brevet, vilket lugnade kvinnan. I förlossnings-

situationen fanns det vissa punkter som kändes viktigare att prioritera och ta hänsyn till än 

andra. Kvinnan förklarar; 

”Med vissa punkter så var det väldigt viktigt och med andra punkter var det inte alls 

viktigt. Lite viktigare var till exempel att ha en öppen och rak kommunikation med oss, att 

guida igenom mig och oss i de olika momenten. Mindre viktigt var vilken smärtlindring som 

jag allra helst ville ta, det blev precis tvärtemot vad jag skrev i brevet.”   

Om något i brevet inte följdes var det på grund av att föräldrarna ville det och inte efter 

påtryckningar ifrån barnmorskan, utan barnmorskan informerade om olika alternativ som 

fanns. Kvinnan svarade på enkätfrågan om förlossningsbrevet var ett stöd i 

förlossningsskedet, och hon förklarar;  

”Ja absolut, brevet var ett stort stöd. På så sätt kunde barnmorskorna på plats veta hur vi 

och vår barnmorska hade pratat kring förlossningen. Vi behövde inte berätta allt om igen 

vilket var skönt.” 

I och med att förlossningsbrevet följdes uppstod inte heller någon oro. Kvinnan upplevde 

även att förlossningsbrevet var till stor hjälp för att förbereda sig inför förlossningen. 

”Den var väldigt användbar innan förlossningen när jag skulle sätta ord på min rädsla. Då 

släppte en del av min rädsla när jag fick det ner på papper och fick känna att nu har jag 

gjort allt för att denna förlossning ska bli så bra som möjligt.” 

Kvinnan svarade på enkätfrågan om brevet hjälpte i de olika delarna, innan och under 

förlossningen genom att säga;  

”Ja det gjorde det på det sätt att vi ändå hade en plan att utgå ifrån. Före förlossningen 

var det skönt att kunna visualisera sig sin "drömförlossning" utifrån brevet, speciellt då jag 

var förlossningsrädd och behövde alla positiva tankar kring en förlossning, under 

förlossningen var den trygg då jag kunde känna att barnmorskorna tog min rädsla på 

allvar då det var det första de läste när vi skrev in oss. Och efter förlossningen var det en 
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skön känsla att känna att vi fick en drömförlossning mycket tack vare brevet men också att 

det kunde bli så bra fastän att allt inte blev som det stod i brevet.” 

En kvinna som har två barn som är 4,5 år samt 21 månader, berättade att hon skrev 

förlossningsbrevet själv, men barnmorskan journalförde även kvinnans önskemål. Det var 

kvinnans val att skriva ett förlossningsbrev även om det inte hade uppmuntrats av 

barnmorskan. Kvinnan upplevde innan förlossningen att det fanns delar i brevet som var 

extremt viktigt att följa.  Kvinnan ansåg att brevet var en bra förberedelse inför den 

kommande förlossningen. Under förlossningen sa barnmorskan inget om att hon hade läst 

kvinnans förlossningsbrev och hon upplevde inte heller att barnmorskan gjort det, trots att det 

inte fanns några komplikationer som gjorde att brevet inte skulle kunnat följas.  

Kvinnan frångick vad hon tidigare önskat i brevet på barnmorskans inrådan. Eftersom 

barnmorskan inte läst förlossningsbrevet kunde det inte heller bidra till något extra stöd under 

förlossningen. Kvinna upplevde att det skapades en viss oro över att brevet inte följdes och att 

hennes önskemål inte uppfylldes. Trots att brevet inte lästes ångrar kvinnan inte att hon skrev 

det. Kvinnan besvarar enkätfrågan om hon skulle rekommendera andra att skriva ett 

förlossningsbrev genom att säga; 

”Absolut. Min första förlossning följdes brevet och då var jag jättenöjd med min 

förlossning. Sen tror jag att det är ett bra sätt att förbereda sig på inför en förlossning.” 

En kvinna har två barn som är 4 år samt 2 månader gamla, skrev förlossningsbrevet 

tillsammans med sin barnmorska. Kvinnan hade skrivit ett förlossningsbrev även om detta 

inte hade uppmuntrats av barnmorskan, på grund av erfarenhet ifrån sin tidigare förlossning 

där barnet föddes svårt sjuk. 

På enkätfrågan om varför hon skrev ett förlossningsbrev svarar kvinnan; 

”Efter min första förlossning hade jag flera saker jag absolut ville skulle stå i 

förlossningsbrevet så att de på förlossningen skulle ha koll.” 

Innan upplevde kvinnan det som viktigt att brevet skulle följas men hade förståelse för att 

vissa saker inte skulle kunna gå att genomföra om det uppstod komplikationer. Exempelvis 

önskade kvinnan sen avnavling. Kvinnan såg inte brevet som en förberedelse inför den 

kommande förlossningen utan mer som en hjälp i förlossningssituationen. Även om 

barnmorskan inte utryckte att hon läst brevet upplevde kvinnan att så var fallet.  
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”Barnmorskan låg hela tiden steget före”.  

Det uppstod inte heller några komplikationer som gjorde det möjligt för personalen att inte 

följa brevet. Kvinnan ansåg att förlossningsbrevet i själva förlossningssituationen bidrog som 

ett extra stöd.  

”Absolut. Barnmorskan var jättebra. Hon hade helt klart läst min journal om min förra 

förlossning och skötte det hela perfekt. Hon förekom mig flera gånger och lugnade mig 

innan jag ens hunnit bli rädd.” 

Detta gjorde också att kvinnan inte upplevde någon oro.  

En kvinna som har ett barn på 9 månader, intervjuades kring metoden förlossningsbrev. Hon 

skrev sitt förlossningsbrev tillsammans med sin partner men inte tillsammans med 

barnmorskan, även om barnmorskan berättade vad ett förlossningsbrev var, vad det används 

till och att föräldrarna kunde skriva ett för att förbereda sig. Så det fanns en uppmuntran hos 

barnmorskan även om den inte var påtvingad utan hon la beslutet hos de blivande föräldrarna.  

Kvinnan valde att skriva ett förlossningsbrev men utryckte innan förlossningen att det 

egentligen inte var så viktigt att det följdes, på grund av att de egentligen inte hade några 

specifika önskemål. Det föräldrarna skrev i sitt förlossningsbrev var att de litade på 

sjukvården och att barnmorskorna skulle veta vad som skulle behöva göras i varje situation. 

Så förlossningsbrevet användes för att förbereda hur kvinnan och hennes partner tänkte kring 

förlossningen och att diskussionen var det viktiga för att förbereda sig. 

Kvinnan ansåg att även om de skrivit ett väldigt öppet förlossningsbrev så hjälpte det till att 

till viss del förbereda dem inför förlossningen. Framförallt fanns det några frågor kring vissa 

typer av smärtlindring och vad som skulle fungera i olika delar av förlossningen. Brevet gav 

kvinnan och hennes partner en chans att tänka och förbereda sig på hur de ville ha det och 

inte, något som föräldrarna annars inte skulle tänkt på innan förlossningssituationen 

När kvinnan och hennes partner kom till förlossningen bad barnmorskan om att få läsa 

förlossningsbrevet, men kvinnan kunde inte hitta brevet. Barnmorskan valde då istället att 

fråga dem om vad som stod i brevet så att föräldrarnas åsikt och önskemål ändå skulle lyftas 

fram, vilket gjorde att de förklarade att det viktigaste var att det hölls en öppen dialog mellan 

dem och barnmorskan. På förlossningen upplevde kvinnan det ungefär lika viktigt som innan 

att brevet följdes eller inte.  
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Det viktigaste var att den öppna dialogen hölls och att barnmorskan skulle komma med olika 

förslag för vad som var bra just där och då, vilket barnmorskan tog hänsyn till. Eftersom 

kvinnan hade en längre förlossning träffade hon flera olika barnmorskor. Detta skapade dock 

ingen större oro eftersom hon upplevde att alla lyssnade på dem. Det fanns inga 

omständigheter som gjorde att brevet inte kunde följas.  

Kvinnan tror att brevet bidrog till att barnmorskorna visste hur föräldrarna ville ha 

förlossningen och att det gav en trygghet både för dem, men också för barnmorskorna som 

visste vilken typ av föräldrar som de hade att göra med. Exempelvis visste barnmorskan att 

möjligheten fanns att kunna styra föräldrarna i förlossningen, något de inte upplevde som 

negativt så länge en öppen dialog hölls och att de aktivt fick delta i besluten. Kvinnan tyckte 

även att hon hade möjlighet att säga nej om barnmorskan förslog något hon eller hennes 

partner inte var bekväma med.   

Kvinnan pratar om att det är viktigt att partnern är delaktig och hur denne ska kunna stötta i 

situationen. Kvinnan tror att brevet kunde hjälpa till att inkludera hennes partner mer och att 

han också skulle få en mer aktiv roll i förlossningen. 

Kvinnan tycker att förlossningsbrevet i viss mån hjälpte till både innan och under 

förlossningen, detta berodde på att barnmorskan och kvinnan hade en positiv och öppen 

dialog.  

Kvinnans förlossning slutade i akut kejsarsnitt vilket gjorde att de förväntningar hon hade på 

förlossningen ändrades. Kvinnan hade som förväntning att förlossningen absolut inte skulle 

sluta i kejsarsnitt och ville undvika detta i största möjliga mån, andra komplikationer som 

kunde uppstå var hon mer öppen till än att avsluta förlossningen med kejsarsnitt. Detta kan 

bero på att kvinnan hade läst mycket innan om hur en förlossning skulle gå till. Under själva 

förlossningen genomgick hon alla steg men i slutskedet så kunde hon inte krysta, vilket gjorde 

att de förväntningar på hur förlossningen skulle sluta ändrades. Kvinnan förklarar för mig i 

intervjun vad som hände när de förväntningar hon hade inte kunde följas; 

”På ett sätt känner jag mig lite snuvad, jag har liksom sprungit ett stort maraton men jag 

kom aldrig i mål, jag var tvungen att bryta när jag såg målsnöret även om jag visste att dit 

ska jag, så blev det som att jag bröt benet, jag kom inte fram.” 

Kvinnan skulle rekommendera andra att skriva ett förlossningsbrev, på grund av att 

föräldrarna själva borde ta ställning till hur de tycker och tänker kring förlossningen. Är det 
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något de verkligen vill eller inte vill så är det en bra metod för att utrycka detta, menar hon 

under intervjun.  

En kvinna som har ett barn som är 8 månader, berättar i intervjun kring sina upplevelser av 

förlossningsbrevet. Kvinnan visste inte vad ett förlossningsbrev var innan hon skrev sitt. Hon 

fick inte heller någon information kring detta av sin barnmorska förrän mycket sent i 

graviditeten. Kvinnan läste i en bok om vad det var för metod. Kvinnan valde att skriva ett 

förlossningsbrev på grund av en fobi (som fanns hos kvinnan sedan tidigare) som kunde 

uppstå i själva förlossningssituationen. Kvinnan upplevde att den punkten kring fobin var det 

viktigaste att ta hänsyn till, men också att hon ville ha en öppen dialog med sin barnmorska. 

Kvinna upplevde att det fanns en viss förberedelse i att skriva förlossningsbrevet, eftersom 

hon visste att brevet skulle förklara hennes tankar kring att hantera fobin i 

förlossningssituationen. Kvinnan svarar på intervjufrågan om hon upplevde att barnmorskan 

läst deras förlossningsbrev genom att berätta;  

”Ja, vi kom in i ett skift men båda barnmorskorna hade koll, barnmorskan som sedan 

förlöste oss tog mycket hänsyn och frågade hur jag ville ha det. Hon återkopplade hela 

tiden till det vi skrivit.”  

Det uppstod inga komplikationer som gjorde att brevet inte kunde följas. Kvinnan upplevde 

brevet som ett extra stöd under förlossningen eftersom barnmorskan kände till deras 

önskemål. Hon tror även att det hade skapat en oro om brevet inte följts. Kvinnan trodde inte 

att brevet skulle ha så stor betydelse men anser att det var till stor hjälp. Om hon inte blivit 

informerad om att möjligheten fanns hade hon missat att skriva ett brev. 

Kvinnan svarade på intervjufrågan om hon skulle rekommendera andra att skriva ett 

förlossningsbrev och resonerar genom att säga;  

”Ja, om man har några speciella önskemål eller funderingar, om man vill att det ska vara på 

ett specifikt sätt eller att de ska ha något extra viktigt i åtanke med en själv som patient.”  

Gemensamt för alla sju föräldrar som besvarade frågorna var att de valde att skriva ett 

förlossningsbrev. Ofta gjordes det i samråd med barnmorskan men vissa valde att göra detta 

även om det inte uppmuntrades. På förlossningen upplevde vissa av föräldrarna att brevet 

lästes och följdes, vilket bidrog som extra stöd och till en öppen kommunikation. De 

informanter som valde att formulera ett förlossningsbrev hade specifika önskemål som 

frångick normen eller hade tidigare varit med om en traumatisk förlossning. Även kvinnor 
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som upplevde någon form av oro eller rädsla valde att formulera ett förlossningsbrev. Alla 

fick inte användning av sitt brev på grund av att personalen inte läste det, men skulle 

fortfarande välja att formulera ett idag, vilket de också rekommenderar till andra blivande 

föräldrar, främst på grund av att det är en bra förberedelse både före och under förlossningen.  

7. Diskussion  

7.1 Vilken betydelse har förlossningsbrevet och andra förberedelser för 

blivande föräldrar? 

Föräldrarna i min studie försöker på olika sätt få kunskap om graviditet och förlossning, till 

exempel genom att söka kunskap på olika sätt, genom att prata med barnmorskan och med 

andra, eller läsa böcker eller på nätforum, för att både bekräfta sin graviditet och förbereda sig 

inför förlossningen. Detta var något kvinnorna gjorde under hela graviditeten men främst i 

början när graviditeten var ny, samt i slutet när förlossningen närmade sig. 

Birgitta Hellmark Lindgren skriver att kvinnor skiljer på att ta in teoretisk kunskap kring 

graviditet och att förkroppsliga kunskapen till sin egen graviditet. Detta gjorde att hon ofta 

stötte på kvinnor som tvivlade på att de var gravida trots tydliga tecken som illamående. De 

sökte därför bekräftelse på att graviditeten fortskred normalt, ofta hos barnmorskan (Hellmark 

Lindgren (2006:86). 

Hellmark Lindgren (2006:87).  menar att graviditeten blir mer verklig när de blivande 

föräldrarna inser att de ska bli föräldrar, det vill säga när de börjar känna sig som föräldrar. 

Under de 40 veckorna som en normal graviditet varar får föräldrarna både bekräftelse och 

tecken på att allt är som det ska vara med barnet. I första hand får de information via den 

svenska mödravården, där barnmorskor och läkare från början av graviditeten till slutet av 

graviditeten övervakar fostrets och kvinnans hälsa. Detta görs via regelbundna kontroller, mer 

sällan i början och mer frekvent i slutet av graviditeten (1177.se 2014b).  

Många av mina informanter deltog ofta i olika typer av föräldraförberedelser som erbjöds av 

MVC. Detta stöd kunde vara i form av stora föreläsningar med många föräldrar och beröra 

ämnen som amning och förlossning. Det kunde också vara i mindre grupper med fyra till åtta 

föräldrapar, där det diskuterades kring pappaledighet, föräldrapenning och den kommande 

förlossningen. Gemensamt är att de blivande föräldrarna som deltog i det stöd som erbjöds av 

MVC hade en gemensam bild av den vaginala förlossningen som norm. Barnmorskan 
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bekräftade hela tiden detta och allt upplevdes som en ”normalt” i graviditeten, inför en 

”normal” förlossning. 

Hellmark Lindgren (2006:87) beskriver att mödravården kan fungera som en utbildning, en 

resa mot föräldraskapet och att föräldragrupper är en bra förberedelse för de blivande 

föräldrarna för att förbereda sig inför den kommande förlossningen (2006:103). 

Åsikterna gick isär om föräldragrupperna utgjorde tillräcklig förberedelse inför förlossningen.  

En kvinna ansåg att kurserna var ”barnsliga och ofokuserade”. Andra föräldrar tyckte att det 

var givande och en förberedelse inför det kommande föräldraskapet och förlossningen. 

Eftersom ett deltagande i föräldragrupperna oftast är något som uppmuntras av MVC kan 

deltagarantalet vara högre än om föräldrarna aktivt själva skulle leta efter föräldrastöd. Det 

betyder att om föräldrautbildningen inte erbjuds är det inte säker att deltagarantalet i denna 

förberedelseform skulle vara lika stort. 

Det är svårt att klargöra exakt vilken betydelse föräldragrupperna har för skapandet av 

normer, men alla föräldrar i min studie som gått på någon form av föräldrautbildning hade 

klart för sig hur en ”normal” och ”ideal” förlossning skulle gå till. Detta kan tyda på att 

föräldrarna fått denna norm som standard genom att delta i föräldragrupperna. 

Den information som blivande föräldrar valde aktivt att samla in själva kunde vara att läsa på 

genom böcker, media och nätforum. Mycket av föräldrarnas förväntningar kring 

förlossningen skapades i samband med att söka information på detta sätt. En kvinna berättar i 

intervjun att hon fick sin bild av förlossningen genom film och blev förvånad när det inte alls 

var så en förlossning gick till.  

Andra yttre faktorer som påverkade de blivande föräldrarnas förväntningar på förlossningen 

var diskussioner de hade med andra människor, oftast släkt och vänner som är föräldrar. En 

kvinna hoppades att hennes förlossning skulle gå lika bra som hennes mammas förlossningar, 

vilket var den bild hon skapat av en ”ideal” förlossning. 

Alla informanter verifierar att de hade en specifik föreställning om hur förlossningen skulle gå 

till, och alla med ett undantag menar att dessa förväntningar uppstod innan förlossningen. 

Endast en kvinna utrycker att hon väl på förlossningen också fick positiva förväntningar kring 

krystningsskedet och att personalen peppade henne in i dessa förväntningar. 
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 Kvinnor som sökte stöd och läste på utöver mödravårdens rekommendationer och den 

utbildning som gavs, upplevde ibland en större oro. Detta på grund av att förlossningarna de 

läste om ofta frångick normen med svåra komplikationer. Barnmorskan fanns inte till hands 

när denna information hämtades, för att bekräfta det normala. När kvinnorna försöker gå 

utanför den norm som satts upp skapas det en oro, vilket gör att kvinnorna istället skulle välja 

att bekräfta normen än att stå utanför den. Detta styrks även av Ambjörnssons (2004:308) 

teori kring normer.  

Under föräldrakursen ges mycket tid till att diskutera och ventilera tankar kring förlossningen, 

som är ett avslut på graviditeten och en början på föräldraskapet. Därför ligger mycket fokus 

på förlossningen under föräldrakursen. Förlossningen kan ses som ett sätt att avsluta en 

”normal” graviditet och påbörja ett ”normalt” föräldraskap och att det därför ligger mycket i 

att det ska vara en viktig ”normal” process som bekräftar både graviditeten och 

föräldraskapet. Har kvinnan haft en ”onormal” graviditet med exempelvis komplikationer är 

det ännu viktigare att normalisera förlossningen för att ge en så bra start för föräldraskapet 

som möjligt.  

Genom socialisationen lär vi oss hur vi ska bete oss i samhället och följa de normerna som 

finns. Dessa normer ger en trygghet i hur vi ska bete oss och att kategorisera olika saker i 

samhället. Bryts dessa normer är det stor risk att människor utsätts för sociala sanktioner 

(Hendry 2008:170). En kvinna som väljer att föda vaginalt stödjer normen och utsätts därför 

för en positiv sanktion. Samhällsmedlemmarna premierar hennes val. En kvinna som däremot 

väljer eller av andra skäl föder via kejsarsnitt har en större chans att utsättas för en negativ 

sanktion. Detta bekräftas av mina informanter som berättar att den vaginala 

förlossningsnormen är det som ses som positivt och att kejsarsnitt är något som ska undvikas. 

Hendry (2008:75) diskuterar kring hur ritualer ger oss en trygghet i vardagen att hantera dels 

det naturliga men också det onaturliga som faller utanför normerna.   

Förlossningsbrevet kan ses som en rit för att förbereda föräldrarna inför övergångsriten 

(förlossningen). Denna förberedelse görs i samband med övriga samhällsmedlemmar och 

kvinnorna i min studie bekräftar att de ofta sökte stöd genom att prata med andra som 

genomgått en förlossning. En övergångsrit kan inneha starka sociala kopplingar till att lämna 

en kategori (gravid) för att ingå i en annan (förälder). Den gravida kvinnan genomgår via 

förlossningen en övergångsrit. Kvinnan klassas först som gravid. Till detta tillstånd finns det 

en rad olika sociala koder och normer som hon bör eftersträva för att inte utsättas för en 
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negativ sanktion. Hennes hälsotillstånd övervakas för att minimera eventuella risker och 

skapa ordning. Kvinnan bör följa de rekommendationer hon får som gravid eftersom detta 

leder till att normerna följs och hon inte utsätts för negativa sanktioner av övriga 

samhällsmedlemmar. 

Att få en positiv förlossningsupplevelse kan även hjälpa till att underlätta övergången mellan 

graviditet och föräldraskap (Bernefjell & Hugg 2012:17). Föräldrarnas viktigaste faktorer för 

hur de uppfattade sin förlossning var delaktighet, smärta och socialt stöd. En negativ 

förlossningsupplevelse kan även leda till att kvinnan utvecklar förlossningsrädsla och känner 

tveksamhet inför en ny graviditet (Bernefjell & Hugg 2012:17). Detta styrker hur viktigt det 

är att kvinnor uppfattar sin förlossning som positiv.  

Det som går att ifrågasätta är ifall en positiv förlossningsupplevelse alltid är förenlig med 

minsta möjliga instrumentella påverkan som vården strävar efter.   

Detta bekräftas av en informant där barnmorskan inte tyckte att det var nödvändigt för 

kvinnan att formulera ett förlossningsbrev i och med att hon var i fysiskt god form och hälsa. 

Men kvinnan som utryckte rädsla innan skrev brevet tillsammans med barnmorskan som ett 

sätt att hantera oron. Även om olika barnmorskor väljer att rekommendera förlossningsbrevet 

på basis om kvinnorna haft en ”normal” eller ”onormal” förlossning är den generella 

uppfattningen grundad ur mitt material, att majoriteten av barnmorskorna rekommenderar det 

till alla blivande föräldrar även om det finns barnmorskor som inte rekommenderar 

förlossningsbrevet alls.   

Förespråkandet av den vaginala, komplikationsfria förlossningen som norm gör att kvinnor 

som får erfarenhet av andra typer av förlossningar kan uppfatta sig själva som avvikande från 

normen, trots att förlossningar varierar och uppfattas olika av olika kvinnor. 

Dels skapas en större oro i och med att det ”normala” inte kan följas, och att det inte finns 

tillräcklig information om alternativa händelser som kan uppstå under förlossningen. En 

kvinna vars epidural inte fungerade utrycker att hon upplevde det som om hon skulle dö. Om 

hon istället hade varit medveten om vad som skulle hända hade hon kunnat hantera det på ett 

bättre sätt, eller haft en medvetenhet kring vad i händelseförloppet som inte gick rätt till.  

En kvinna blev igångsatt på grund av havandeskapsförgiftning, vilket inte räknas in i normen 

där en förlossning ska starta av sig själv. Men informanten bekräftar att barnmorskorna efter 
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detta hela tiden försökte komma tillbaka till det ”normala”, så att förlossningen skulle fortlöpa 

och avslutas genom en vaginal förlossning.   

En annan kvinna utrycker besvikelse över att hon aldrig fick känna krystvärkar vilket hon 

hade i sin förväntade bild av förlossningen. Det fanns även en kvinna som påbörjat en vaginal 

förlossning som avslutats med akut kejsarsnitt. Där fanns det en känsla av otillräcklighet att 

inte kunna föda ut sitt barn enligt normen. Kvinnan kände sig ”snuvad” på vinsten.  

Detta gjorde att de kvinnor som genomgick kejsarsnitt eller andra komplikationer utryckte 

besvikelse eller kände sig otillräckliga, eftersom de var tvungna att avbryta och inte kunde 

följa den norm som hela tiden berättas om och bekräftas. Detta glapp mellan det ideala och 

verkligheten diskuterar Ambjörnsson kring (2004:21–22). Hon säger att kvinnor ofta själva 

bekräftar normen trots att det inte alltid är något kvinnan kan uppnå (Ambjörnsson 2004:308).  

Kvinnorna är medvetna om att komplikationer kan uppstå, men vården lägger så stor vikt vid 

det ”normala” att om något frångås detta känner sig kvinnan otillräcklig. Denna bild av det 

vaginala som det ”normala” finns inte bara hos kvinnan eller vården utan också i övriga 

samhället. De intervjuade kvinnorna utrycker att många gärna kommer med sin åsikt om hur 

förlossningen ska gå till och detta lägger ytterligare förväntningar på kvinnan om hur 

förlossningen ska fortlöpa.  

Ambjörnsson (2004:160-161) diskuterar kring att det som anses vara ”normalt” och 

”kvinnligt” är det som ska stå i centrum. Det naturligt kvinnliga, vilket i det här fallet innebär 

vaginal förlossning med så litet ingrepp som möjligt, framställs som det ”normala” och 

samtidigt det ”ideala”, vilket gör att normen är mycket stark och svår att inte följa. Ett 

”ingrepp” som kejsarsnitt eller igångsättning är ett ingrepp mot det naturliga kvinnliga.  

Förlossningsbrevet hjälper till att upprätthålla den vaginala komplikationsfria förlossningen 

som norm. Detta på grund av att brevet uppmuntras av barnmorskorna som också är de som 

mest aktivt jobbar för att upprätthålla normen. Ambjörnsson (2004:308) bekräftar även att 

kvinnor är mer villiga att acceptera normen än att gå utanför den. 

Normer fungerar vanligtvis som reglerande för samhällsmedlemmarna, och i detta fall 

kvinnorna för att skapa ordning och mening i förlossningen. 

Men förlossningsbrevet bidrar också till att ifrågasätta normen eftersom föräldrar som har 

specifika önskemål som inte följer normen kan använda brevet för att utrycka detta. Deras 
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önskemål får mer fokus eftersom föräldrarna diskuterat detta innan (ofta med barnmorskan) 

och på så sätt kan det få mer tyngd. Utan förlossningsbrevet skulle barnmorskorna lättare 

kunna styra föräldrarna i en riktning som inte uppfyller deras önskemål. Förlossningsbrevets 

stora betydelse handlar inte om vad det är föräldrarna önskar, eller om det följer normen eller 

inte, utan att föräldrarna faktiskt önskar något. Föräldrarna får en mer aktiv roll i 

förlossningen när de medvetet valt vilken riktning förlossningen ska gå i.  

 

7.2 Hur påverkar förlossningsnormen användandet av förlossningsbrev? 

Jenny Gleisner skriver om normen kring barnmorskors arbete och normen kring hur en 

förlossning går till. Gleisner (2013:184) poängterar att den norm som styr förlossningsvården 

och de blivande barnmorskorna kan spela en viktig roll, eftersom normer bidrar till att 

upptäcka avvikande situationer.  

Gleisner (2013:177) resonerar även kring den ”normala” förlossningen. Den normala 

förlossningen är svår att definiera men har det vaginala idealet som fokus, med minst möjliga 

ingripande. Det är viktigt att kvinnan ser det som en positiv upplevelse för att i ett senare 

skede kunna genomgå ytterligare graviditeter med en normal förlossning som förebild.  

Skulle det uppstå komplikationer när normen följs är det viktiga att bibehålla så mycket 

normalitet som möjligt (Gleisner 2013:178). Det är barnmorskans och läkarens uppgift att 

komma med alternativa metoder så att den normbaserade förlossningen ska kunna fortskrida.  

I sista hand frångås normen och avslutas med exempelvis kejsarsnitt. Normen är därför den 

största bidragande faktorn till hur förlossningen fortskrider.  

Ambjörnsson (2004:308) diskuterar kring hur kvinnans underordnade roll i samhället döljs 

genom att det skulle vara kvinnans påstådda frivillighet att underordna sig de normer som 

finns i samhället. Detta kan förklaras varför kvinnor ”väljer” att genomgå en vaginal 

förlossning, trots att det kanske inte är det sättet hon egentligen vill föda på. Men eftersom 

kvinnan påstås frivilligt gå med på att föda vaginalt, trots att alternativen i praktiken är få, så 

framstår det som att kvinnan aktivt valt att följa normen. 

Det blir därför ett accepterande och ett antagande att alla kvinnor vill följa den norm som 

finns eftersom beslutet och valet läggs på kvinnan, fast det egentligen inte är så. Kvinnan ger 

sken av att bestämma kring sin förlossning fast det egentligen är normen som styr.  
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I en ”normal” förlossningssituation är det kvinnan som ska ha kontrollen. Barnmorskorna är 

endast där som stöd för den födande kvinnan. Barnmorskan ska också fokusera på att inte låta 

kvinnan frångå normen utan göra henne så positiv och lugn i sin förlossning som möjligt 

(Gleisner 2013:178). Majoriteten av kvinnorna bekräftar att barnmorskan i 

förlossningssituationen var ett stort stöd. Dock lägger de mycket fokus på att det var ett 

samarbete kvinnan, partnern och barnmorskan emellan. De kvinnor som hade en öppen dialog 

med sin barnmorska tyckte att deras förlossning var en positiv upplevelse, med eller utan 

formulerat förlossningsbrev. 

Vissa föräldrar upplevde att förlossningsbrevet bidrog på ett positivt sätt i 

förlossningssituationen, men det är svårt att mäta eftersom det i slutändan handlar om 

kommunikationsförmågan hos barnmorskorna. En förälder som upplevde att brevet hjälpte 

skulle fortfarande kunna ha en positiv förlossningsupplevelse även om förlossningsbrevet inte 

följdes, under premisserna att föräldrarna fått en barnmorska som har en tydlig och öppen 

dialog på plats. I förlossningssituationen är det svårt att veta viken betydelse 

förlossningsbrevet har i och med att mycket handlar om den individuella kommunikationen 

mellan föräldrarna och barnmorskorna. 

Normen bidrar till att alla barnmorskor ska kunna göra likvärdigt arbete, och barnmorskan ska 

kunna vara ersättningsbar (Gleisner 2013:178). Hos informanterna där barnmorskan tog en 

passiv roll kände kvinnorna mer oro kring hur förlossningen skulle fortskrida. Denna oro 

uppstod ofta i samband med ett skiftbyte och upplevdes som extra stark om 

förlossningsteamet byttes ut i krystningsskedet än tidigare under förlossningen. 

Denna oro fanns både hos föräldrar som valt och inte valt att formulera ett förlossningsbrev.  

Detta tyder på att barnmorskornas attityd gentemot föräldrarna spelar större roll än 

förlossningsbrevets användning eller inte. 

Att kvinnorna upplever passivitet och utbytbarhet hos barnmorskor som oroande motsätter 

normen kring att barnmorskan ska inta en mer passiv roll. Att skapa en relation till sin 

barnmorska upplever informanterna som mer tryggt, vilket också skulle leda till att de litar 

mer på barnmorskans kompetens och skulle kunna frångå vissa önskemål som tidigare 

spelade en större roll. Detta skulle alltså kunna bidra mer positivt till kvinnans och barnets 

hälsa, om uttryckta önskemål inte kan uppfyllas, men barnmorskan då lyckas kommunicera på 

ett bra sätt med de blivande föräldrarna, viket skapar mindre oro. 
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Exempelvis berättade en informant att hon verkligen inte ville ha kejsarsnitt och ville arbeta 

för att undvika detta så mycket det bara gick. Trots detta slutade förlossningen i ett akut 

kejsarsnitt och kvinnan var tvungen att frångå sin tidigare bild om den normbundna vaginala 

förlossningen. Men kvinnan upplevde en stor tilltro till sin barnmorska på grund av att de hela 

tiden haft en öppen dialog och en relation. Detta kan bidra till att hon sedan gick med på att 

kejsarsnitt var den bästa metoden för att förlösa barnet när barnmorskan föreslog detta. 

Föräldrarna uttrycker att det var viktigt att ha en relation till barnmorskan då det skapade en 

större trygghet. Detta gör att normerna kring barnmorskornas beteende och egna normer 

kanske borde ifrågasättas.   

Men det finns även positiva effekter av att barnmorskorna har en utarbetat förlossningsnorm 

att arbeta utefter. Även om varje förlossning kan upplevas som unik är det en situation 

barnmorskorna deltar i dagligen. Förlossningen har ett visst mönster, som ofta börjar med 

värkar, som fortsätter tills kvinnan är öppen tio centimeter, följt av krystningsfasen och 

förlossningen. När barnet kommit ut och undersökts läggs barnet på mammans bröst. Om 

förlossningen inte fortskrider ”normalt” enligt denna modell identifieras och hanteras 

avvikelser. Det är sedan barnmorskans uppgift att på bästa sätt lösa detta så att kvinnan kan 

fortsätta sin förlossning så komplikationsfri som möjligt. Detta kan ses som en ritual för 

barnmorskorna, som helt enkelt inte skulle ha tid eller ork att individualisera varje 

förlossning, Ritualen kan ses som ett ramverk för hur barnmorskan ska gå till väga i 

förlossningssituationen. De komplikationer som uppstår under denna ritual kan ses som 

tabuer. Tabuer skapar oordning och måste lösas, likt sjukdomar.  

Även om graviditet och förlossning är övergående tillstånd skapas oordning genom tillfälliga 

associationer med sjukdomstillstånd och genom att de i sin tur kan skapa sjukdomstillstånd 

som måste hanteras tillexempel igångsättning eller kejsarsnitt. Det finns därför vissa tabuer 

som måste hanteras och lösas. Även om graviditet och förlossning inte är sjukdomstillstånd 

förknippas de med medicinska komplikationer, och måste hanteras av vårdpersonal. 

Förlossning och graviditet skapar alltså precis som sjukdomar oordning som måste hanteras 

(Sachs 2012:25). 

Det är därför barnmorskans uppgift att hantera dessa tabun genom att rikta in kvinnan i den 

”normala” förlossningen. Detta gör hon via olika typer av ritualer och beteenden. Exempelvis 

om kvinnans värkarbete inte startar kan barnmorskan välja att sätta igång värkarbetet. Detta är 

ett ingrepp som enligt normen ska vara så minimalt som möjligt i förlossningen. Men 
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igångsättning gör att kvinnan får hjälp in i den normala förlossningen för att sedan kunna 

fortskrida övergångsritualen normalt. Om kvinnans värkarbete inte skulle starta med hjälp av 

medicinsk indikation är det större risk att hon utsätts för ingrepp som frångår normen ännu 

mer i ett senare skede av graviditeten. Igångsättning ses som ett mindre ”ingrepp” mot den 

vaginala normen än vad ett kejsarsnitt gör. Det är därför mindre tabu att hjälpa kvinnan in i ett 

aktivt värkarbete än att kvinnan skulle genomgå ett kejsarsnitt.  

En situation som denna helt utan ritualer och normer skulle kunna vara till större skada för 

mamman och barnets hälsa. Normerna och ritualen kan även hjälpa barnmorskan till att lugna 

oroade föräldrar. Exempelvis utryckte en av kvinnorna förlossningsrädsla. Om barnmorskorna 

inte hade haft specifika riktlinjer en ”ritual” att gå efter skulle det kunna vara svårare att lugna 

kvinnan i förlossningssituationen. Nu kan hon ge en bekräftelse på vad som ska/kan hända. 

Barnmorskans uppgift blir återigen att bekräfta det ”normala”.   

Men allt för mycket krav läggs på kvinnan om normen inte fullföljs, exempelvis om 

förlossningen skulle behöva avslutas med kejsarsnitt. Det gör att förlossningsnormen också 

påverkar kvinnors syn på vad som är en ”normal” förlossning. Det kan också skada 

kvinnornas självkänsla och ge en känsla av otillräcklighet.  

Ambjörnsson (2004) menar att det finns vissa normer som har en starkare roll eftersom de 

blivit så homogeniserade att de inte ifrågasätts. Ett ifrågasättande av en sådan norm blir därför 

ett avvikande beteende. Förlossning och kvinnans deltagande är en sådan norm. Det vaginala 

är det normala och kvinnan ska i förlossningssituationen vara aktiv men samtidigt passivt 

acceptera den starka förlossningsnorm som finns.  Detta förstärks också av kvinnans roll och 

normer för kvinnor i samhället i stort, som säger att hon ska vara både självständig och 

eftergiven.  

7.3 Vilken betydelse har förlossningsbrevet för blivande föräldrar under 

förlossningen? 

 Föräldrar som valde att författa ett förlossningsbrev gjorde detta på grund av att deras 

önskemål eller förväntningar inte följde normen. Exempelvis var det ett föräldrapar som ville 

ha sen avnavling efter födseln. Eftersom det inte är standard att ha sen avnavling kände 

föräldrarna ett behov av att uttrycka sina önskemål så att de skulle blir hörda, eftersom 

önskemålet inte ingick i den vanliga planen för en normal förlossning.  Även de som utryckte 

en rädsla inför förlossningen valde att skriva ett förlossningsbrev, på grund av att det inte är 
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”normalt” att ha en rädsla inför förlossningen. Denna rädsla måste tacklas innan och under 

förlossningen. Föräldrarna som skrev ett förlossningsbrev var väl medvetna om att 

komplikationer kunde uppstå, och att det då inte alltid gick att ta hänsyn till brevet.  

Att föräldrarna aktivt deltar i sin förlossning och resonerar kring vad som är bäst för dem, 

bidrar till att kvinnan upplever sig få en stärkande position i sin egen förlossningssituation. 

Kvinnan har innan förlossningen läst på och tagit beslut utifrån hennes egna premisser, vilket 

gör att hon inte alltid kommer utgår ifrån normen. Detta bekräftas också av Heather Whitford 

(2014:283) som skriver att förlossningsbrevet är en bra metod för att planera sin kommande 

förlossning. Hon menar även att förlossningsbrevet kan utformas och utarbetas efter kvinnans 

önskemål. Det kan vara öppna önskningar eller strukturerade tillvägagångssätt. 

Whitford (2014:283-284) listar även andra positiva effekter av att skriva ett förlossningsbrev, 

dels att kvinnan har mer kontroll över sin förlossning, dels att det leder till bättre 

kommunikation mellan föräldrarna och vårdgivarna. Whitford (2014:284) bekräftar även att 

förlossningsbrevet har en betydelse även om det inte fullföljs till 100 %.  

De kvinnor som valde att inte skriva ett brev skulle kanske överväga att göra detta om de fick 

mer kunskap om att brevet kan utformas och bearbetas på olika sätt och inte bara enligt 

standardnormen. Det var rädslan av att vara låst vid en specifik metod som fick många 

föräldrar att istället avstå ifrån att formulera ett förlossningsbrev. Detta gör att föräldrar 

missar möjligheten att använda brevet i förberedande syfte kring förlossningen. Även om 

brevet inte används i förlossningssituationen, anser de föräldrarna som använt sig av metoden 

att den har ett viktigt förberedande syfte. Förlossningsbrevet öppnar upp för diskussion 

partnern och kvinnan emellan och leder till att de börjar tänka mer kring hur en förlossning 

kan se ut.  

Whitford (2014:289) betonar även att vården har en viktig roll i att presentera möjligheten till 

föräldrarna och att många föräldrar annars skulle välja att inte skriva ett förlossningsbrev. 

Det är i förlossningssituationen som föräldrarna upplever att förlossningsbrevet kan hämma 

skedet. Om kvinnorna fick veta att förlossningsbrevet kan användas i förberedande syfte och 

att man inte behöver utgå ifrån det under förlossningen skulle detta kunna öppna upp för en 

rad positiva effekter, exempelvis kan att föräldrarna börjar tänka kring förlossningen och olika 

möjligheter, utan att bestämma sig. Partnern blir också mer delaktig under den förberedande 

tiden.  Whitford (2014:289) betonar också betydelsen av att vården uppmuntrar och förklarar 
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det positiva med att skriva ett förlossningsbrev, även om det bara är i förberedande syfte. 

Många föräldrar väljer att inte formulera ett brev om de inte blir uppmuntrade och vissa vet 

inte ens om att möjligheten finns. 

Kvinnan som hade en uttalad fobi som skulle kunna uppstå i förlossningen, hade inte skrivit 

ett brev eftersom hon från början inte visste vad det var. När hon sedan fick möjligheten till 

detta hjälpte förlossningsbrevet henne till att få en positiv och stärkande 

förlossningsupplevelse. Om kvinnan inte skrivit ett förlossningsbrev hade detta skapat en 

större oro som gjort att energi istället skulle läggas på om hon skulle hamnade i en situation 

där fobin skulle uppstå. Istället kunde barnmorskan, kvinnan och hennes partner jobba för att 

rädslan inte skulle uppstå och därför få en bättre förlossningsupplevelse.    

Föräldrar som skrivit ett förlossningsbrev ser brevet som ett sätt att förbereda sig på, som en 

mental förberedelse. Det viktiga för många av föräldrarna är inte att det följs utan att det hela 

tiden hålls en öppen dialog och att vissa önskemål är viktiga att respektera, exempelvis en 

uttalad rädsla eller fobi. Att den hanteras är det viktiga, inte hur. Vissa föräldrar utrycker dock 

en besvikelse över att brevet inte följs. I viss mån uppvägs besvikelsen av att barnmorskorna 

ändå är trevliga och tillmötesgående. Det kan därför vara viktigt att informera föräldrar om att 

brevet är bra i ett förberedande terapeutiskt syfte, men att det inte alltid kan följas i 

förlossningen eftersom föräldrarna löper en större risk att bli besvikna om de tror att 

förlossningsbrevet kan följas till punkt och pricka.    

Eran Hadar (2012:2055) har sammanställt en kvantitativ undersökning i fråga om hur 

förlossningen fortlöpte i förhållande till om kvinnan skrivit ett förlossningsbrev eller inte. Det 

han kom fram till var att förlossningsbrevet ger kvinnor en öppnare roll att mer aktivt delta i 

sin förlossning. Han visar också att kvinnor som skrivit ett förlossningsbrev i större 

utsträckning använder sig av epidural som bedövning. Han visar också i sin studie att kvinnor 

som förberett sig med ett brev får mindre bristningar och att det är mindre risk att kvinnan 

avslutar förlossningen med kejsarsnitt. Kvinnorna i min studie styrker Hadars teori på så sätt 

att majoriteterna av de förlossningar där föräldrarna förberett ett brev inte slutade i akut 

kejsarsnitt, medan många av de kvinnor som inte skrivit ett brev hade en förlossning som 

slutade i akut kejsarsnitt. Min studie syftar inte till att undersöka om sambandet mellan 

förlossningsbrev och akuta kejsarsnitt, men det är intressant att notera att Hadars studie 

bekräftar mina slutsatser. Även Hadar (2012:2055) trycker på att det finns positiva effekter av 

att skriva ett brev i förberedande syfte.  
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Förlossningsbrevet kan hjälpa både barnmorskor och föräldrarna att hantera det som anses 

”onormalt” och göra det ”normalt”. Exempelvis är det barnmorskans uppgift att istället för att 

frångå normen förbereda kvinnan för den vaginala förlossningssituationen. En kvinna som 

upplever en uttalad förlossningsrädsla kan av flera anledningar vara rädd för den vaginala 

förlossningssituationen. Exempelvis utrycker en av informanterna rädslan kring smärtan och 

hur hon skulle bearbeta den. Det finns andra metoder för att hantera förlossningsrädsla än att 

följa normen, exempelvis genom att använda kejsarsnitt. Att utföra ett kejsarsnitt på en 

förlossningsrädd kvinna skulle bidra till att hon frångick normen men kände en mindre rädsla. 

Men eftersom det inte anses ”normalt” är det inget som uppmuntras, och barnmorskor och 

läkare försöker undvika det ”onormala” i möjligaste mån.  

Hellmark Lindgren (2006:104) diskuterar pappans roll, att den är viktig och att det är 

angeläget att tydliggöra att pappan har en viktig del i förlossningen.  Detta bekräftas också av 

min studie som visar att förlossningsbrevet bidragit till att involvera partnern på ett positivt 

sätt, både under den förberedande tiden och under förlossningen. 

Partnern får en större roll under förlossningen. En pappa upplevde att när han och hans 

partner planerade förlossningen tillsammans, kunde han i större mån vara delaktig och veta 

vad som skulle hända. Detta var bra både i förberedande syfte och under förlossningen där det 

skapade en större trygghet. 

Genom att få en stärkande roll i förlossningssituationen kunde han också bättre stötta sin 

partner, vilket gör att både partnern och kvinnan blir stärkta i förlossningen. En kvinna 

utryckte att hennes partner blev mer delaktig i förlossningen eftersom brevet öppnade upp 

möjligheten att diskutera kring dennes förväntade roll i förlossningen.    

Förlossningsbrev är ett relativt nytt fenomen. Empirin bekräftar att vissa barnmorskor väljer 

att inte tillämpa eller läsa breven, vilket också gör att vissa kvinnor upplever det som onödigt 

att skriva brevet. Förlossningen är för barnmorskor starkt förknippad med den ”normala” 

förlossningen att det kanske kan ses som ett hot mot normaliseringsprocessen om de födande 

kvinnorna och deras partners genom enskilda önskemål kan frångå denna normalitet. Man kan 

också tänka sig att barnmorskornas yrkeskompetens kan upplevas som ifrågasatt om 

förlossningen ska styras av en lista över önskemål om behandling från kvinnan och hennes 

partner när barnmorskan är utbildad.  
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För kvinnorna som inte skrev ett förlossningsbrev fanns det olika tillvägagångssätt för hur de 

tacklade förlossningsnormen. Förlossningar kan vara så olika att många kvinnor inte vill ställa 

in sig på något alls, vilket gör att de hellre lämnar allting öppet. Detta leder till att de passivt 

bekräftar den rådande förlossningsnormen och missar förlossningsbrevets positiva fördelar i 

ett förberedande syfte. Genom att välja att inte skriva ett förlossningsbrev väljer de omedvetet 

normen som väg, även om de själva anser att förlossningsbrevet är det som gör att de skulle 

bli bundna i en specifik riktning. Om föräldrarna istället var medvetna om förlossningsnormen 

skulle de aktivt kunna välja om de själv vill följa den eller inte.  

Föräldrarna bekräftar den vaginala komplikationsfria normen som standard när de väljer att 

inte formulera ett förlossningsbrev. Även om syftet med förlossningen för dessa kvinnor som 

inte formulerar brevet är att följa denna standard, kan det vara bra att förbereda sig inför att 

det är en möjlig utgång av många. Detta skulle ett förlossningsbrev kunna hjälpa till att 

förbereda föräldrarna på. Om föräldrarna också var medveten om den norm som styr skulle de 

bättre kunna förbereda sig inför förlossningen, som skulle kunna leda till färre 

komplikationer. Det viktiga är inte hur förlossningen startar eller avslutas utan hur delaktig 

hon och hennes partner är eftersom det finns indikationer på att detta kan påverka 

förlossningsskedet.  

När kvinnan accepterar normen är det inte heller säkert att hon sedan kan följa den, eftersom 

det kan uppstå komplikationer. Detta betyder att hon omedvetet kan ha jobbat mot något hon 

själv inte kan uppfylla. Detta bekräftas av mina informanter när de utrycker en besvikelse 

över att inte kunna följa normen, som leder till att de känner sig otillräckliga.  

Alla föräldrar upplevde dock med eller utan formulerat förlossningsbrev, att det skapade en 

oro när förlossningen inte fortlöpte ”normalt”. En del upplevde att barnmorskorna 

kommunicerade på ett bra sätt även om det uppstod en komplikation, och på så sätt kunde den 

värsta oron stillas. Medan andra upplevde bristen på kommunikation som oroväckande. 

Gemensamt för alla kvinnor i min studie är att de oavsett hur de valde eller inte valde att 

skriva ett brev kände sig mest stärkta i den situationen de själva valt. Detta visar på att det är 

viktigt med en individanpassning inom förlossningsvården. Kvinnorna som inte blev lyssnade 

på ångrar inte sin valda metod utan snarare att kommunikationen varit dålig. Föräldrar som 

skrev ett förlossningsbrev men som inte användes av personalen ångrar inte att de skrev 

brevet, vilket också tyder på förlossningsbrevets positiva effekter i ett förberedande syfte. 
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Kvinnor som valde att inte skriva ett brev och hade problem med kommunikation med 

personalen skulle inte välja att skriva ett brev idag heller. 

Förlossningsbrevet som en förberedande metod är därför en individuell metod. Det viktigaste 

är att kvinnan i sin valda förlossning ska känna sig så bekväm som möjligt, och vissa kvinnor 

har ett större behov av att utrycka detta och väljer därför att skriva ett förlossningsbrev. Om 

förlossningen inte var kantad med så mycket normer hade de föräldrar som upplevde sig 

frångå normen och ha specifika önskemål inte behövt känna att brevet skulle följas till 100 %. 

Istället hade de kunnat använda brevet i förberedande syfte, och sedan kunnat hålla en mer 

öppen syn på förlossningsskedet. I vissa fall skulle nog detta skapa mindre oro. Istället blir 

förlossningsbrevet ett sätt att hantera det som anses vara ”onormalt”, eftersom normen är så 

stark.  

Eftersom besluten under en förlossning ska fattas på medicinsk grund, med kvinnan och 

barnets hälsa i fokus kan det därför uppstå omständigheter som kvinnan inte kan påverka, och 

det kan då tyckas besynnerligt att en kvinna ska känna sig otillräcklig om hon inte lever upp 

till normen för en lyckad förlossning. Ett förlossningsbrev skulle därför kunna användas för 

att reflektera kring olika möjliga situationer som kan uppstå under förlossningen, och ingen 

värdering behöver läggas i om det ena situationen skulle vara bättre än den andra. 

Genom att skriva ett förlossningsbrev i förberedande syfte kan föräldrarna alltså bli mer 

inställda och förberedda på vilka olika alternativ det finns. De behöver inte välja ett specifikt 

tillvägagångsätt utan läsa på om de olika alternativen. Detta skulle kunna minska oron om 

någon komplikation skulle uppstå i och med att de då har mer kunskap och förberedelse i att 

hantera förlossningen. Även (Bernefjell & Hugg 2012:10) bekräftar mitt resultat eftersom 

kvinnorna i deras och min studie stryker att förlossningsupplevelsen skattas som mer positiv 

när personalen och föräldrarna haft öppen kommunikation.  Även om förlossningsbrevet 

spelar en stor roll påvisar detta att kommunikationen har en viktigare roll i hur kvinnor 

uppskattar sin förlossning.   

8. Slutsats 
Både min insamlade empiri och den aktuella teorin stödjer förlossningsbrevet som en bra och 

positiv metod för att förbereda förlossningen. Brevet kan sedan användas i 

förlossningssituationen även om det är svårare att upptäcka de positiva effekterna, främst på 
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grund av att mycket beror på den individuella kommunikationen mellan barnmorskorna och 

föräldrarna. 

Uppsatsens resultat stärker teorin om att förlossningsbrevet gör det möjligt för kvinnor att få 

en mindre passiv roll i sin förlossning, samt att partnern blir mer delaktig i förlossningsskedet. 

Gemensamt för föräldrarna är att oavsett om de valde eller inte valde att skriva ett brev kände 

de sig mest stärkta i den situationen de själva valt. Det visar att det är viktigt med en 

individanpassning inom förlossningsvården. Kvinnorna som inte blev lyssnade på ångrar inte 

sin valda metod utan snarare att kommunikationen varit bristande. 

Föräldrar som skrev ett förlossningsbrev men som inte användes av personalen ångrar inte att 

de skrev brevet. Det tyder också på förlossningsbrevets positiva effekter i ett förberedande 

syfte. Kvinnor som inte valde att skriva ett brev och hade problem med kommunikation med 

personalen skulle inte välja att skriva ett brev idag heller. 

En uppmuntran borde därför ligga hos vården för att förmedla de positiva effekterna av att 

använda brevet i förberedande syfte, så att de föräldrar som väljer bort möjligheten att skriva 

ett förlossningsbrev också vet om att de bekräftar den rådande normen om en naturlig och 

vaginal förlossning. Detta är en norm som de kanske inte kan leva upp till, och som kanske 

bidrar till att skapa oro. 

De positiva effekterna av att använda förlossningsbrevet är påtagliga. Kvinnan upplever 

mindre oro och känner att hon och hennes partner blir mer aktiva i planeringen av 

förlossningen. Vissa föräldrar upplevde även att förlossningsbrevet bidrog till att på ett mer 

naturlig och självklart sätt ge partnern en mer aktiv roll i förlossningssituationen. 

Förlossningsbrevet ger möjligheten att diskutera kring dennes roll, vilket gör att kvinnan får 

ett större stöd på plats när båda vet hur de ska agera.  

Jag hade inte för avsikt att studera andra förberedelser än förlossningsbrevet, men de andra 

förberedelserna inkluderas i studien i respons till informanternas berättelse om hur 

betydelsefulla de var. Något som också hamnade i fokus var de förväntningar föräldrarna 

hade innan förlossningen. Dessa förväntningar var starkt bundna till hur förlossningsnormen 

ser ut och har därför en stor betydelse för på vilket sätt föräldrarna väljer att förbereda sig på 

samt hur de upplever förlossningen. 
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Jag diskuterar även mycket kring den rådande förlossningsnormen. De föräldrar som hade 

önskemål som frångick normen eller utryckte någon form av rädsla valde att formulera ett 

förlossningsbrev. Detta tyder på att de är medvetna om hur normen ser ut och aktivt väljer att 

frångå vissa delar av den. Att skriva ett förlossningsbrev kan vara till hjälp för både 

föräldrarna och barnmorskan eftersom hon kan hjälpa till att normalisera dessa rädslor och 

önskemål.  Förlossningsbrevet både bidrar och bekräftar normen kring den ”normala” 

vaginala födseln.  

Vissa av deltagarna i min studie avstod ifrån att skriva ett förlossningsbrev, i tron att brevet 

skulle rikta in förlossningen på en specifik väg, som de inte ville ta ansvar för eller som de 

kände sig inte ha någon kontroll över. Därför kan det vara viktigt att barnmorskor uppmuntrar 

användandet av förlossningsbrevet främst i förberedande syfte. Eftersom vissa utav deltagarna 

i min studie ansåg att förlossningsbrevet bidrog till att ge dem en mer aktiv roll i sin 

förlossningssituation, samt att partnern blir mer aktiv kan förlossningsbrevet vara viktig 

bidragande faktor till att stärka både kvinnan och mannen i förlossningssituationen.  
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BILAGA 1 Intervjufrågor – ”Vi skrev ett förlossningsbrev” 

 

 

Berätta lite om dig själv allmänt, Man/kvinna, hur många barn du har, hur gamla de är samt hur gammal 

du är, och om du födde med kejsarsnitt eller vaginalt. 

 

1. Visste du/ni vad ett förlossningsbrev var innan du/ni skrev ert? 

 

 

2. Var det något du/ni skrev själva eller tillsammans med din/er barnmorska? 

 

3. Hade du/ ni skrivit ett förlossningsbrev på eget initiativ, om detta inte uppmuntrats av er 

barnmorska? 

 

4. Var det något du/ni skrev själva eller tillsammans med din/er barnmorska? 

5. Hade du/ ni skrivit ett förlossningsbrev på eget initiativ, om detta inte uppmuntrats av er 

barnmorska? 

 

6. Utgick du/ni ifrån ett frågeformulär (exempelvis 1177) eller tog du/ni upp de tankar och 

känslor som dök upp under graviditetens gång? 

 

7. Hur viktigt upplevde du/ni att det var innan förlossningen att brevet skulle följas? 



 
 

8. Upplevde du/ni att förlossningsbrevet hjälpte dig/er till att förbereda inför kommande 

förlossning? 

 

9. Uttryckte barnmorskan att denne läst/inte läst ditt/ert förlossningsbrev? 

 

10. Upplevde du/ni att barnmorskan läst ditt/ert förlossningsbrev? 

 

11. Hur viktigt var det i förlossningssituationen att följa ditt/ert förlossningsbrev? 

 

 

12. Var det i någon situation där det kändes extra viktigt att brevet följdes, så att du/ni inte 

behövt förklara igen, eller inte behövde förklara alls? 

 

13. Var det några omständigheter som gjorde att brevet inte kunde följas? Exempelvis 

komplikationer 

 

 

14. Ändrade du/ni er under förlossningen jämfört vad som stod i brevet? - I så fall hur? Kring 

metod eller smärtlindring eller liknande? 

 

15. Vad det du/ni som bestämde detta eller påverkade barnmorskan? 

 

 

16. Upplevde du/ni det som förlossningsbrevet bidrog som extra stöd, genom att barnmorskan 

kände till hur du/ni ville planera förlossningen? 

 

17. Skapades det en oro under förlossningen om brevet inte följdes? 

 

 

18. Hade du/ni hellre valt att inte skriva brevet om du/ni visste att det inte skulle följas? 

 

19. Om brevet följdes under förlossningen, hjälpte det er att hantera förlossningen i olika 

skeden, exempelvis före under och efter förlossningen? 

 

 

20. Om brevet inte följdes hjälpte det er ändå att hantera förlossningen i olika skeden, 

exempelvis för under och efter förlossningen? 

 

21. I vilket skede upplevde ni att det var mest användbart med brevet före, under eller efter 

förlossningen? 

 

 

22. Berodde detta på att brevet inte användes i ett visst skede? 

 

23. Slutligen; Skulle du rekommendera andra föräldrar att skriva ett förlossningsbrev? 

 



 
 

BILAGA 2 Intervjufrågor – ”Vi skrev inte ett förlossningsbrev” 

 

Berätta lite om dig själv allmänt,  Man/kvinna, hur många barn du har, hur gamla de är samt hur 

gammal du är, och om du födde med kejsarsnitt eller vaginalt. 

 

1. Vet du vad ett förlossningsbrev/födelseplan är? 

 

2. Blev du erbjuden av din barnmorska att skriva ett även om det inte gjordes? 

3. Varför valde du att inte skriva ett förlossningsbrev? 
 

4. Hur förberedde du dig på annat vis inför den kommande förlossningen? 

Gick ni på föräldrakurser och föreläsningar som erbjuds via MVC för att förbereda inför 
förlossningen? 

5.  

6. Tyckte du att detta var tillräcklig förberedelse? 
 

7. Kände du att du under den förberedande tiden var tillräckligt förberedd inför 

förlossningen eller upplevde du under någon tid oro? 
 

8. I så fall; Vad berodde oron på? 

 

9. Tror du att det hade hjälpt mot oro om du utarbetat en plan för förlossningen? 

 

 



 
 

10. Under förlossningen upplevde du att barnmorskan lyssnade på dig även om du inte 

skrivit ett förlossningsbrev? 

 

11. Uppstod det situationer där du tror att det underlättat om du haft ett 
förlossningsbrev? exempelvis om du sluppit förklara vilken typ av bedövning du vill ha 

etc. 

 

 

12. Fanns det situationer där du tror att brevet hade hämmat? Exempelvis om du velat 

ändra dig i frågor om smärtlindring eller liknande. 

 

13. Även om, du inte hade ett brev fanns det en förväntning kring hur förlossningen 

skulle gå till? 

 

14. Vart tror du att dessa förväntningar kom ifrån?  

 

 

15. Uppstod förväntningarna under den förberedande tiden eller under själva 

förlossningen? 

 

16. Frångicks förväntningarna under förlossningen och skapade detta oro? 

 

 

17. Om det hände; Varför? var det på grund av barnmorskan eller på grund av 

komplikationer? 
 

18. Skulle du välja idag att skriva ett förlossningsbrev? 

 

 

19. Varför? Är det för att minska oron eller för att bli mer förberedd? 

 

20. Varför inte? 

 

 

21. Slutligen; I vilken situation tror du brevet skulle hjälpa dig mest? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 3 – Exempel på förlossningsbrev 


