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Jag har inget jäv att deklarera



Kvinnors upplevelser av överburenhet

Upplever oro                                       

Ayers et al. 2005; Westfall & Benoit, 2004 

Saknar information             

Heimstad et al 2007; Gatward et al 2012; Moore et al 2014                                                                 

Föredrar en spontan förlossningsstart                          

Waldenström, 1999 

Induktion gav mer negativ förlossningsupplevelse än spontan förlossningsstart                                                

Waldenström, 1999, Hildingsson  et al, 2011
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Kvinnors upplevelser av överburenhet

Kvinnor som randomiserats till induktion av förlossning skulle välja det vid en framtida graviditet 

Heimstad, 2007

Känner sig medikaliserade och mindre involverade i slutet av graviditeten

Maimburg 2016
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Syfte

Syfte: Få en djupare förståelse av kvinnornas 

upplevelse av en graviditet  ≥ 41 veckor
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Urval

Inklusionskriterier:

 singelgraviditet, förväntad normal graviditet, vecka 41+0 - 41+6

 10 kvinnor mellan 23 - 37 år (medel 30.5)

 8 förstföderskor

 2 omföderskor

SAHLGRENSKA AKADEMIN, INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH 

HÄLSA

Foto: Ines Sebalj



Metod

 Fenomenologi

 Intervju på en plats som kvinnan valde

 En öppen fråga: 

Kan du berätta om din upplevelse av att ha passerat 41 graviditetsveckor?

 Följdfrågor ställdes efter vad kvinnan valde att tala om

 Intervjuerna spelades in  och pågick i 25-50 minuter (medel 37,5 minuter)
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Fenomenologi 
Dahlberg 2008
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Syfte

Meningsbärande

enheter, 676 

stycken

Kluster, 40 stycken

Essens

Konstituenter, fem stycken



Essens

Att befinna sig i limbo, en motsägelsefull tid relaterat till tiden att vänta, att föda och upplevelsen av 

bemötandet  av vårdpersonal

SAHLGRENSKA AKADEMIN, INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH 

HÄLSA



Negativa känslor och tankar

”Någon känsla av att det har ju inte hänt nånting, det kommer aldrig, det här kommer att 

fortsätta dag in och dag ut och liksom jag kommer och vakna så här varenda dag i nån slags 

limbo på nåt sätt” ID 3
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Svårigheter med att vänta på att förlossningen skulle starta

”Ja jag tänker liksom hur, jag tänker ofta så; förr i tiden liksom, alltså då var det helt 

naturligt alltså, det är bara nu man blir helt uppstressad av allting. Det är samhället, 

allting skall vara så perfekt planerat” ID 8
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Ej uppfyllda förväntningar

” men framför allt kanske lyssna mer och inte säg inte egentligen, just inte information själv 

eller försöka att utan att mer försöka att lyssna och fråga; hur det känns, fråga hur man 

upplever det och sen efter det inte värdera dom upplevelserna;… nej, det är inget farligt men 

så kan du inte tänka utan bara lyssna och sen ingenting egentligen utan bara lyssna hade 

räckt” ID 3
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Sökande efter information i andra källor 

” så att det är klart att hade man haft mer grundläggande information från början då hade 

jag ju inte ens gått ut och googlat på det. Då kanske jag hade fått rätt information med en 

gång också” ID 6
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Att bli påverkad av andra

”  så att.. där är vi väl båda två ..äh...lugna och kan hjälpa varan i det också, så att det.. är 

rätt skönt…  sedan är det ju jätteviktigt att med honom känna alltså det …..just det här att 

känna att man, man gör det tillsammans”  ID 1
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Syfte

Beskriva kvinnors upplevelser av en graviditet 

≥ 41 veckor  efter förlossning
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Urval

Inklusionskriterier:

 Frisk kvinna, hade en normal singelgraviditet, har fött barn, ≥ 18 år

 kvinnor mellan 23 - 37 år (medel 30.5) 

 8 kvinnor hade fått första barnet och två kvinnor hade fått det andra barnet

 Intervjuerna gjorde 2-7 månader efter förlossningen
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Metod

 Livsvärlds hermeneutik

 Hade inverkan på varje steg i forskningsprocessen

 Det var den andra intervjun med kvinnorna

 Intervju på en plats som kvinnan valde

 En öppen fråga: 

Kan du berätta om din upplevelse av att ha passerat 41 graviditetsveckor?

 Följdfrågor ställdes efter vad kvinnan valde att tala om

 Intervjuerna ljudinspelades och pågick i 35-55 minuter (medel 45 min)
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Livsvärlds hermeneutik
Dahlberg 2008
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Syfte

Meningsbärande

enheter, 278 

stycken

Subtema, 25 stycken

Preliminära 

tema, sex 

stycken

Huvudtolkning Pia Olsson 

”Navigating in  unknown

waters”, => 

Definitiva namn på tema



Livsvärlds hermeneutik
Dahlberg 2008

 Huvudtolkning mot Pia Olssons metafor “Nocturnal voyage in unknown waters”

Graviditeten som resan, kvinnan som kapten, partner som närmaste person, det ofödda barnet som lasten, barnmorskan som 

huvud inspektör och förlossningen som hamnen
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Tvivla på kroppens förmåga att klara övergången från graviditeten till att föda

” men det var den när man gick över andra veckan, dom dagarna där var det 

ju då började kännas som att, men åh herre gud händer det ingenting …så 

att det…det var den där besvikelsen man vaknade varje morgon nästan som 

att nu blir det inget barn.” ID 1
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Betydelsen av partners stöd under sjöresan

”han litade nog ganska mycket på mig där faktiskt, för jag vet att 

jag frågade honom: Hur skall vi göra och han sa att vi gör det du 

känner dig bekvämast i eller det du känner dig säkrast i och det var 

ju också lite såhär: Ja men jag vet ju inte!” ID 6
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Avsaknad av tydliga riktlinjer under sjöresan

”Ja liksom igångsättning eller ja hur vanligt är det att man går över 

tiden, eller hur många dagar är vanligt att man går över tiden 

och....och så där. Och där fick jag ju inga direkta svar att det här 

skall du göra, heller… ja fördelar och nackdelar med båda”. ID 6
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Oro för lasten i slutet av sjöresan

”Ja det jag tänkte på när jag gick över tiden var ju att …för man har hört 

så här att dom lägger på sig ganska mycket på slutet…att shit, nu  

kommer jag ju föda ut värsta jättebebisen och det lät ju inte så lockande 

liksom….med brista och allt sånt där liksom, för det….i varje fall innan vad 

jag visste hur det faktiskt var.. min värsta mardröm att jag skulle spricka 

liksom. För det….ville jag ju inte” ID 10
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Hur sjöresan gick 

” ..aktivt krystningsskedet var i två timmar. Så efter typ 1 timme när jag 

började, första timmen gick ändå bra liksom och jag orkade och sådär, … aj 

aj aj ..men sen efter 1 timme då så, då liksom orkade inte jag och jag blev 

helt, jag tappade liksom hoppet och det här kommer aldrig gå liksom. Och 

det var väl då dom började misstänka att okej men det är nog kanske ändå 

en stor bebis liksom, för att det går så pass långsamt.” ID 4

SAHLGRENSKA AKADEMIN, INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH 

HÄLSA

Foto: Helen Elden



Tankar inför en kommande sjöresa

” jag skulle nog tänka både två och tre gånger igen innan jag skulle 

skaffa barn igen dels på grund av att man gick över så mycket, nej det var 

ju inte mycket men att för mig var det mycket som trodde att som kändes 

liksom att hon skulle komma två veckor innan  så var det ju som en tre 

veckors” ID 2

”Nej man kan ju inte göra någonting, det tycker jag att jag skall…det 

kommer jag inte göra på samma sätt att, för jag tyckte den här gången 

försökte man promenera och göra saker…hjälpte det ju inte alls. Nästa 

gång kommer jag ta det lugnt och vila. Det är skillnaden, jag kommer inte 

försöka jaga ut ungen utan den får komma när den kommer” ID 8
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Konklusion av artiklarna

Kvinnorna upplever att de är i limbo, en motsägelsefull tid

relaterat till tid och sitt tillstånd. Det är viktigt att kvinnorna

blir informerade,  sedda och bekräftade av olika

hälsoprofessioner under graviditeten och förlossningen som

styrker dem i den egna förmågan att lita på att kroppen

klarar av att föda oavsett när det blir en förlossning
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Tack!
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