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Abstract
Nilsson, Christina, (2012). Förlossningsrädsla. Med fokus på kvinnors upplevelser av
att föda barn (Fear of childbirth. With a focus on women´s experiences of giving
birth), Linnaeus University Dissertations No 92/2012. ISBN: 978-91-86983-659. Written in Swedish.
Aim: The overall aim of this study is to describe experiences of, and the
association between, fear of childbirth and birth experiences of women with fear of
childbirth.
Methods: In studies I, II, and IV, a reflective lifeworld approach based on
phenomenological philosophy was used to describe women’s experiences of fear of
childbirth (I), previous birth experiences (II), and fear of childbirth and of birth
experience in a long-term perspective (IV). In study III, differences between
women who reported fear of childbirth and those who did not were calculated
using risk ratios with a 95 % confidence interval and multivariate logistic
regression analysis. Data were collected from interviews with eight (I) and nine
(II) pregnant women with intense fear of childbirth, and with six women who had
sought care for intense fear of childbirth 7 to 11 years prior to the interview (IV),
and via questionnaire from a sample of 763 women during pregnancy and again
one year following birth (III).
Findings: Fear of childbirth was described as “to lose oneself as a woman into
loneliness” (I). Previous birth experience was described as “a sense of not being
present in the delivery room and an incomplete childbirth experience” (II). Fear of
childbirth was associated with a previous negative birth experience and a previous
emergency caesarean section (III). From a long-term perspective, fear of childbirth
and birth experience was described as “an effort to make all the pieces come
together” (IV).
Conclusions: This thesis generates evidence on the importance of previous birth
experience for women with fear of childbirth, from both qualitative and
quantitative perspectives. These perspectives illustrate the complexity where
women´s experiences in the delivery room are central. To avoid creating fear of
childbirth, it is important that maternity care services focus on women’s birth
experiences and critically evaluate care in relation to childbirth.
Keywords: fear of childbirth, negative birth experience, phenomenology,
childbirth, birth trauma, suffering, midwifery, support, long-term, birth narrative,
lived experience
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Maria - en prolog1

Maria och Adam väntar sitt första barn. Datum för förlossning är enligt
Marias beräkningar satt till den 15 april men flyttades bakåt till 1 april efter ett
ultraljud som utfördes i graviditetsvecka 18. För Maria kändes det konstigt att
flytta datum eftersom hon nästan är säker på när hon blev gravid. Men när
hon vant sig vid tanken på det nya datumet känns det bra. Maria och Adam är
glada och förväntansfulla.
Under graviditeten har Maria gått på regelbundna besök hos en
barnmorska och allt har fortskridit helt normalt. Maria tycker om
barnmorskan och ser fram emot besöken. Hon känner sig trygg och
harmonisk. När barnmorskan frågar hur hon känner sig inför förlossningen
svarar hon: - "Jag tycker det ska bli spännande! Jag längtar efter barnet och är
så nyfiken på vad det är för en liten människa! Sedan är ju detta något som
kvinnor gjort i alla tider och man får ju hjälp när man kommer in på
förlossningen. Jag är ju ganska tuff av mig och brukar klara av det mesta så jag
känner mig inte rädd för smärtan. Jag litar på barnmorskorna och tror de ger
förslag om bedövning om de tror jag behöver det. Adam är trygg och jag
känner att han kommer att stödja mig under förlossningen. Vi har ju också
gått föräldrautbildning tillsammans och tränat andning".
Paret träffades för fem år sedan när båda var studenter. De är nu 30 år
gamla, arbetar och bor tillsammans i en lägenhet i en större svensk stad. De
har många vänner och träffar regelbundet sina familjer. Maria har frågat sin
mamma ganska grundligt om hur det var när hon och hennes två syskon
föddes. Förlossningarna var okomplicerade.
- "Men visst gjorde det ont", var hennes svar när Maria ställde frågan.
Det magiska datumet 1 april passerar förbi. Alla frågar när det är dags och
Maria börjar känna sig otålig. Varje dag börjar kännas som en evighet. Snart
har det gått nästan två veckor över beräknat datum. Maria måste gå på
kontroller av barnet på sjukhusets mottagning varannan dag. Moderkakan kan
bli gammal och fungera sämre förklarar barnmorskan.
Utdrag ur mödravårdsjournal antecknat av barnmorskan:
Patienten är nu 42 fulla graviditetsveckor. Normal graviditet. Har fått
tid för fortsatta kontroller av ultraljud och CTG på Norrsjukhuset from
imorgon 15/4.
Marias funderingar vid samma tidpunkt:
Prologen är fiktiv, dock har händelser och situationer som uppstår under Marias graviditet och
förlossning samt hennes tankar och upplevelser sin grund i några av de upplevelser som informanter
beskrivit i avhandlingens delstudie I, II och IV.
1
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Det här kommer kanske inte att gå? Bebisen kanske inte vill komma ut?
Usch, vilka sjuka tankar. Men det kanske är något fel? Detta påverkar
nog min uppladdning inför förlossningen. Det skulle kännas bra att få
prata med någon. Men det känns som att barnmorskorna och läkarna
inte är öppna för att se att det kan kännas jobbigt när man går över
tiden. Konstigt. Jag vet inte riktigt, det kanske är att förvänta sig för
mycket? Men jag tror det skulle hjälpa mig att komma tillbaks på banan.
Men det är ju så tekniskt allting: "OK men fostervattnet är helt OK och
hjärtljuden är bra så då sätter jag upp dig för ny tid". Det känns som
man hamnar i sjukhusvärlden. Plötsligt så hamnar man i det här.
Egentligen känner jag att det inte är något fel med bebisen, den mår bra.
Men det känns konstigt att komma in i sjukhusvärlden, det känns som
allt är så effektivt och bara handlar om det som är sjukt.
Maria får tid för igångsättning, men under väntetiden hinner värkarna komma
igång spontant. Efter några timmars värkarbete och vattenavgång åker hon
och Adam in till Norrsjukhusets förlossningsavdelning.
Inskrivningsanteckning i Marias förlossningsjournal:
Patienten inkommer på grund av värkar och vattenavgång till
förlossningsavdelningen i graviditetsvecka 42+3. Förstföderska med
normal graviditet. Har gått på överburenhetskontroller där u-ljud och
CTG var utan anmärkning.
Har nu korta värkar med 3-4 min intervall. Smärtpåverkad. CTG
kopplas utan anmärkning.
Yttre undersökning: Föregående fosterdel huvud fixerat i
bäckeningången.
Vaginal undersökning: Cervix är utplånad, öppen 1 cm. Föregående
fosterdel huvud fixerat i bäckeningången. Klart fostervatten rinner.
Fosterljud 140/min.
Patienten får förslaget att åka hem några timmar och invänta bättre
värkar. Patienten avböjer, vill stanna kvar. Dr Svensson vidtalas.
Patienten får stanna på förlossningen. Med tanke på överburenheten ska
Syntocinondropp sättas i värkförstärkande syfte om progress uteblir.
Marias upplevelse en timme efter ankomst till förlossningsavdelningen:
Usch vad ont det gör. Och detta är bara början. Hur ska det gå? Jag
måste be om smärtlindring. Jag kanske kan bada? Det känns jättejobbigt.
Jag trodde jag var tuffare än så här. Jag hade aldrig klarat att åka hem
igen. Känns bra att jag fick stanna. Men jag undrar vad barnmorskan
tänker om mig? Hon tycker nog att jag är ynklig som inte tål smärtan.
Men värkarna bara kommer. Jag känner mig så utlämnad åt det onda,
har liksom ingen kontroll. Jag är så sjåpig, jag måste skärpa mig. Får
inte vara så här gnällig!
6

Tre timmar senare. Personalbyte - ny barnmorska tar över ansvaret. Utdrag ur
förlossningsjournalen:
Värkarna är fortfarande korta med 3-5 min intervall. Patienten har
badat. Andas nu lustgas. CTG utan anmärkning.
Vaginal undersökning: Cervix öppen 3 cm. Föregående fosterdel huvud
fixerat i bäckeningången. Klart fostervatten.
Skalpelektrod sätts, STAN kopplas. Syntocinondropp sätts i
värkförstärkande syfte. Initial dropptakt 20 ml/h.
Marias tankar:
Jag tycker inte om den barnmorskan. Hon känns så avståndstagande.
Hon liksom håller sig borta från mig. Och så kommer hon inte ihåg vad
jag heter, säger Matilda hela tiden. Otroligt störande. Bara hon inte
blandar ihop mig med någon annan. Det känns så förvirrat allting. Och
hon är hård. Och kall. Hon pratar inte till mig. Hon tar inte i mig. Jag
trodde alla barnmorskor var moderliga och varma. Vad är detta? Usch,
det känns inte bra.
Marias upplevelse en timme senare:
Det känns som att jag inte hinner hämta andan mellan värkarna. Det
känns som att någon annan styr förlossningen. Det visas ju på
skärmarna... hur värkarna är och hur barnet mår. Men jag ser det inte.
Det känns som jag sitter fast med alla slangar överallt, kan inte röra mig
som jag vill. Jag är inte med min kropp känns det som. Jag kan inte följa
kroppen, det naturliga, det som är jag.
Ur förlossningsjournalen sex timmar efter ankomsten:
Patienten är uppgiven och smärtpåverkad. Andas lustgas, önskar
mer smärtlindring. CTG + STAN utan anmärkning.
Syntocinondropp pågår 120 ml/h. Värkar med 2-3 min intervall,
duration cirka 60 s.
Vaginal undersökning: Modermunnen öppen 6 cm. Föregående
fosterdel huvud strax ovan spinae. Det går bra att lägga EDA enligt Dr
Larsson. Narkosläkare upptagen på operation. Kommer så fort som
möjligt.
Maria, sju timmar efter hennes ankomst till förlossningen:
Jag måste försöka andas lugnt, det måste funka med lustgasen! Jag måste
försöka koncentrera mig på andningen. Kan ingen hjälpa mig? Förstår
de inte att de måste hjälpa mig? Varför ska det vara så här? Det som
skulle bli så bra? Kan det verkligen gå till så här? Jag kan inte prata. Jag
kan inte ens skrika. Jag kan inte röra mig. Jag orkar ingenting. Jag vill
bara sova. Varför kommer det ingen bedövning? Jag slits sönder, det gör
7

så ont. Jag känner mig så borta. Ska nog dö nu. Allt är suddigt runt
omkring. Deras röster ekar så långt bort. Hela rummet snurrar runt. Allt
är hopplöst. Jag känner mig så ensam.
Ur förlossningsjournalen åtta timmar efter ankomsten.
Narkosläkare här. Pat krystar.
Vaginal undersökning: Modermunnen fullvidgad. Föregående
fosterdel huvud nedom spinae. Bra progress. CTG + STAN pågår
utan anmärkning.
Beslutar att ej lägga EDA då förlossningen är långt framskriden.
Nio timmar efter ankomst:
Partus. Ett fint gossebarn med Apgar Score 8, 10, 10.
Marias upplevelse efter förlossningen:
Det gör inte ont längre. Var är jag? Är det över? Är det barnet som låter?
Jag vågar inte titta. Är det en pojke? Han ligger på mitt bröst. Jag kan
inte lyfta armen. Bara någon håller honom för jag kan inte. Nu ser jag
Adam. Han ser glad ut - då lever nog barnet. Är det verkligen över? Vad
är det som har hänt? Vad har jag varit med om?
Sex månader senare. Sjuksköterskan på barnavårdscentralen har bokat en tid
till psykologen för att Maria ska få möjlighet att bearbeta
förlossningsupplevelsen.
Utdrag
ur
Marias
berättelse
om
sin
förlossningsupplevelse:
Jag fattade väl att jag hade fått barn någon gång på natten sedan när
jag vaknade till och låg och tittade på den lilla bebisen i plastlådan. Är
det jag, jag har fött, han är faktiskt här, han har kommit ut. Det gick vad häftigt! Ja då kände jag mig glad. Och sedan så funkade allt med
amning och sånt helt perfekt, det var inga problem överhuvudtaget. Men
just den här känslan i efterhand är väl att jag var inte ens med, jag var
inte med och, det var jag ju förstås uppenbarligen, men jag var inte där
mentalt och jag förstod liksom inte vad som hände.
Senare berättar Maria för psykologen att förlossningsupplevelsen allvarligt har
skadat hennes tilltro till förlossningsvården:
Det var en sådan lärdom i efterhand att när Lukas väl föddes så fanns
det inga tecken på att han var överburen. Förmodligen var ultraljudet i
vecka 18 inte riktigt rätt. Dom hade problem med att mäta honom för
han snurrade runt så vid ultraljudet. Första datumet vi fick var 15 april
sedan efter ultraljudet flyttade dom tillbaks det till 1 april och så kom han
den 18 april. Så det var ett väldigt långt hopp och vi fick inte ihop det
här med sista mens och det har vi förstått i efterhand att man blir så
inriktad på det där datumet man får.
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Tio år senare berättar Maria följande om sina erfarenheter av att föda barn:
Jag kan säga att idag, så tänker jag inte så mycket på det. Men de första
fem åren efter min första förlossning var det jobbigt. Jag kunde tänka på
det jätteofta och bara spontant börja gråta. Och hade jag inte jobbat med
det, så hade jag inte skaffat fler barn. Och om jag inte mött rätt personer
och fått stöd. Då hade jag varit enbarnsmamma idag, för först hade jag
helt bestämt för att jag ska inte ha fler barn. För jag tyckte det var så
förfärligt. Rädslan efteråt, var ju att det skulle bli som det var första
gången. Jag var jätterädd att det skulle bli på samma sätt. Men, jag kan
säga att mina två andra förlossningar har varit fantastiska.
Drömförlossningar. Allting gick ju jättebra. Och tänk vad små ord från
en barnmorska kan göra. När jag födde sista barnet då låg jag i badet och
efter en stund så sa hon, "nu är det dags att krysta, nu måste du upp ur
badet, du har en fantastisk kropp". Och då kände jag bara: Yes! Alltså den
här styrkan och hon såg det och kunde liksom bekräfta det. Det var
häftigt. Men när jag tänker på min första förlossning så är det ju
fortfarande med bävan alltså, för att det var så gräsligt kaotiskt och det
var liksom, det var ett stort trauma tycker jag. Men jag kan inte påstå
att det påverkar mig, mer än att jag har en erfarenhet. Jag har nog lärt
mig ganska mycket om mig själv tror jag efter den första förlossningen,
hur jag reagerar och hur jag fungerar. Min systerdotter hade en väldigt
svår förlossning här nu för ett tag sen och det känns skönt att kunna
berätta för henne att det behöver inte bli likadant nästa gång liksom. Att
det finns hjälp att få, jag tipsade henne om Aurora2 och sådär.

2

Mottagning för kvinnor med förlossningsrädsla, se sidan 29.
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INLEDNING
Bakgrunden till avhandlingen är mitt intresse för både kvinnors rädsla i
samband med förlossning3 och kvinnors upplevelser av förlossning. Intresset
väcktes vid mitt arbete som barnmorska på en förlossningsavdelning och på en
Auroramottagning för förlossningsrädsla.
När jag började arbeta på förlossningsavdelning som barnmorska 1987
hade jag främst fokus på de biologiska processerna hos mor och barn. Men
efter att ha arbetat ett tag började jag också uppmärksamma andra perspektiv.
Speciellt minns jag en nyligen förlöst mamma vars barn räddats till livet på
förlossningsavdelningen några dagar tidigare. Genom ett snabbt och effektivt
omhändertagande på förlossningsavdelningen hade vi förlöst kvinnan via ett så
kallat "katastrofsnitt" 15 minuter efter ankomsten till förlossningen. När jag
träffar kvinnan några dagar senare säger hon ”Jag har aldrig mått så dåligt i
hela mitt liv!” Uttalandet var förvånande med tanke på att både mor och barn
enligt uppgift skulle befinna sig väl efter förlossningen. Kvinnans spontana
svar på min fråga om hur hon mådde blev starten på en kritisk reflektion över
den vård och behandling som ges inom förlossningsvården. Många kvinnor
har positiva förlossningsupplevelser men varför har inte alla det? Vad upplever
barnaföderskan egentligen? När jag senare började arbeta inom
Auroraverksamheten blev funderingarna ännu fler och det började kännas
viktigt att problematisera kvinnors upplevelser i samband med förlossning.
Den svenska förlossningsvården är medicinskt säker, mödra- och
spädbarnsdödligheten ligger på en låg nivå i ett internationellt perspektiv.
Varför finns det ändå kvinnor som är rädda för att föda? Den medicinska
tryggheten finns, men har barnaföderskor också andra behov? Kan vården
medverka till negativa förlossningsupplevelser? Vilka behov har födande
kvinnor om vi frågar dem? Frågorna ledde sedermera till ett intresse för
barnaföderskans livsvärld, en magisteruppsats och till föreliggande avhandling.

I avhandlingen används uttrycken förlossningsrädsla, rädsla i samband med förlossning och rädsla
eftersom det inte finns någon enhetlig definition. Se vidare avsnitt om förlossningsrädsla s. 15.
3
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Min önskan med avhandlingen är att fördjupa kunskapen om
förlossningsrädsla utifrån en förståelse för vad dessa kvinnor upplever när de
föder barn. Målet är att uppnå en förståelse av förlossningsrädsla grundad i
kvinnors upplevelser.
Min förhoppning är också att resultaten kan användas som underlag vid
förbättringsarbete av förlossningsvården och medverka till en trygg och säker
vård för födande kvinnor. Och därmed kunna påverka att kvinnors
förlossningsrädsla avtar och efterfrågan på kejsarsnitt minskar.
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BAKGRUND
Barnafödande

Graviditet och förlossning4 är för kvinnor en period fylld av kroppsliga och
existentiella förändringar, då de också står under påverkan av kulturellt
formade ideal runt moderskap och barn (Bondas, 2005). En förlossning kan
beskrivas som en tröskel för barnaföderskan, ett övergångstillstånd och en
existentiellt laddad stund där rädsla för att något ska gå fel nog alltid har
funnits (Höjeberg, 2000). En stund då livet möter döden, det profana ställs
mot det sakrala och natur mot kultur (Höjeberg, 2000). Traditionellt har
havandeskap och förlossning i de flesta kulturer varit kringgärdade av myter
och ritualer, fulla av besvärjelser till gudar och andar, både över- och
underjordiska, för att tillförsäkra barnaföderskan och hennes barn en lyckosam
förlossning (Höjeberg, 2000). Barnsängsrummet var ett rum som skulle
skyddas mot utomstående och ”onda andar” där besvärjande riter var en del i
att minska rädslan för det oförutsedda och kanalisera rädsla och ångest hos
främst den barnafödande, men kanske också hos de som hjälpte kvinnan
(Höjeberg, 2000, 2011). Fram till 1930- 1940-talet var det många svenska
kvinnor som födde barn i det egna hemmet (Wisselgren, 2005). Idag föder de
allra flesta kvinnor barn på större sjukhus och det är bara en liten bråkdel som
föder planerat i hemmet (Hildingsson, Lindgren, Haglund, & Rådestad,
2006). I samband med att förlossningarna institutionaliserades blev
barnaföderskan patient och hennes livmoder ett organ. Förlossningen blev
definierad i medicinska termer (Höjeberg, 2000).
Som tidigare nämnts är svensk förlossningsvård medicinskt säker. Dock är
förlossning inte en helt riskfri händelse, fortfarande dör och skadas kvinnor
och barn i samband med graviditet och förlossning i Sverige (Grunewald,
Nilsson, Cnattingius, Westgren, & Stephanson, 2008; Socialstyrelsen, 2012).
Kanske kan uttrycket nästan säker användas om förlossningsvård (Holmqvist,
Benämns också som barnafödande, vilket avser tiden och övergångsprocessen under graviditet och
förlossning samt perioden strax efter (Berg & Lundgren, 2010).
4
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2000). Ett viktigt spörsmål är om kvinnors uppfattningar om säkerhet och risk
är desamma som de medicinska experternas (Holmqvist, 2000). Troligtvis får
begreppet risk i relation till förlossning stort utrymme hos kvinnor som känner
rädsla inför barnafödande.
Begrepp som risk och sjukdom är relaterade till hälsa och välbefinnande.
Hälsa kan ur vårdvetenskapligt5 perspektiv förstås som ett tillstånd, vilket
inbegriper hela människans6 existens och som erfars av henne/honom som en
upplevelse av att vara i jämvikt (Dahlberg & Segesten, 2010). Att vara i hälsa
innebär ett tillstånd av välbefinnande och att uppleva sig vara i stånd att
genomföra både små och stora livsprojekt (a.a.). Hälsa kan också beskrivas
som ett dolt mysterium, vilket bland annat gestaltas i det svenska talesättet
"hälsan tiger still", påpekar Dahlberg & Segesten (2010) med referens till
Gadamers "Den gåtfulla hälsan" (Gadamer, 2003). Det innebär att vi inte
reflekterar över hälsan när vi är friska och mår bra, utan istället tar den för
given (Dahlberg & Segesten, 2010). Paralleller till dessa tankegångar kan dras
till vården vid graviditet och barnafödande där fokus ofta ligger på att finna
tecken på s.k. "hotande ohälsa"; ett sökande efter komplikationer som
eventuellt kan innebära ohälsa trots att kvinnan upplever sig frisk (Berg, 2010;
Olsson, 2000).
Ett centralt mål för den moderna medicinska definitionen av barnafödande
är angelägenheten att förutsäga risk, vilket innebär att i förväg identifiera de
faktorer som visar att något kan gå fel (Oakley, 1993). Detta kan leda till att
varje kvinna och barn är i riskzon tills dess motsats är bevisad, vilket kan
innebära att den ”naturliga” oro som de flesta gravida kvinnor känner inför
förlossningen samt den teknologi som idag finns tillgänglig kan förstärka
varandra (Holmqvist, 2000). Hellmark Lindgren (2006) pekar på att kunskap
om risker är kopplad till den medicinska forskningsproduktionen. Kunskapen
är tveeggad eftersom den hjälper oss att undvika komplikationer, men skapar
också onödig oro då kvinnor uppmärksammar risker som inte behöver ha
betydelse i det individuella fallet (Hellmark Lindgren, 2006). Uppmärksamhet
på risk och biomedicinska aspekter är också något som lyfts fram i studier av
barnmorskebesök inom svensk mödravård (Olsson, 2000). Olssons avhandling
visar att övergången till moderskapet också kan förstås som en pålitlig fysisk,
känslomässig, existentiell och social process inkluderande hela kvinnans familj
(Olsson, 2000). Det är viktigt att ställa sig frågan om barnafödande verkligen
framställs som en pålitlig fysisk process. Och vilken plats barnafödandets
existentiella, känslomässiga och sociala dimensioner ges i dag. Ges det
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är vårdvetenskap "en vetenskap, ett akademiskt ämne och ett
kunskapsområde som med en vetenskaplig ansats och med patienten i fokus beskriver och analyserar
vårdande med målet att stärka och stödja hälsa" (p. 19). Det innebär bland annat att hälsa är målet för
vårdande och vårdvetenskapens uppgift är att skapa kunskap som möjliggör vårdande som stödjer och
stärker människors hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010).
6
Människa i betydelsen en odelbar enhet av kropp, psyke, själ och ande (Dahlberg, Segesten, Nyström,
Suserud, & Fagerberg, 2003).
5
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tillräckligt utrymme för kvinnor att berätta om tankar, känslor och farhågor
runt övergången till moderskapet? Får kvinnor möjlighet att formulera frågor
runt liv och död i relation till barnafödande?

Förlossningsrädsla

Avhandlingens ämne är förlossningsrädsla med fokus på kvinnors upplevelser
av att föda barn7, dvs. upplevelser hos omföderskor8 med förlossningsrädsla.
Emellertid ingår både först- och omföderskor i två av de fyra delstudierna.
Forskningsområdet om förlossningsrädsla är komplext och omfattande utan
någon enhetlig definition. Främst har forskningen fokuserat graviditet och
utförts i Skandinavien och Nordeuropa men under senare tid har det också
börjat komma studier från andra länder, framför allt Australien.
Litteraturöversikten nedan är sammanfattande och avgränsad till studier som
uppfattas vara relevanta för avhandlingens perspektiv.
Förlossningsrädsla beskrivs som ett tillstånd av rädsla inför, under eller
efter förlossning som medför ett psykiskt illabefinnande som väsentligen stör
kvinnans vardag och/eller funktioner, eller som medför att kvinnan inte vågar
bli gravid eller föda vaginalt (Areskog, Uddenberg, & Kjessler, 1981; Ryding
& Sundell, 2004). Måttlig rädsla beskrivs däremot inte som ett psykiskt
illabefinnande men kan ändå medföra att kvinnan behöver hjälp att hantera
rädslan, till skillnad mot lätt/lindrig rädsla som medför en rädsla eller oro som
kvinnan själv kan hantera (Areskog, et al., 1981; Ryding & Sundell, 2004). I
avhandlingens delstudier I, II och IV används benämningen svår
förlossningsrädsla9, vilket definieras som en rädsla så påtaglig och stark att den
stör kvinnan i hennes dagliga liv (Areskog, et al., 1981; Ryding & Sundell,
2004) och/eller medfört att kvinnan sökt hjälp hos en Auroramottagning för
förlossningsrädsla. I avhandlingens delstudie III har ett mätinstrument använts
där kvinnor fått svara på frågor om förlossningsrädsla, se vidare
metodavsnittet.
Förlossningsrädsla kan uppstå primärt10 redan under kvinnans uppväxt eller
sekundärt efter en svår eller traumatisk förlossning och utgöra orsak till abort
(Hofberg & Ward, 2003). Förlossningsrädsla kan också förekomma samtidigt
med prenatal depression (Hofberg & Ward, 2003). Förlossningsrädsla hos
förstföderskor visar att orsaker kan finnas i kvinnors sociala kultur som till
exempel överföring av negativa förlossningsupplevelser från mor till dotter
(Hofberg & Ward, 2003). Tidigare erfarenheter av trauma och övergrepp och
ångestproblematik kan också ha betydelse för förlossningsrädsla. (Hofberg &
Se avsnittet om avhandlingens forskningsdesign, s. 27.
Kvinnor som fött ett barn eller fler.
9
På engelska i delstudie I "severe fear of childbirth", i delstudie II och IV "intense fear of childbirth".
10
Kallas också primär förlossningsrädsla och innebär rädsla som uppstår före kvinnans första graviditet
(Hofberg & Ward, 2003).
7
8
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Ward, 2003; Lukasse et al., 2010; Ryding & Sundell, 2004). Studier som
speciellt fokuserar förstföderskor visar en förekomst av förlossningsrädsla
mellan 7.4-10 % bland svenska och danska kvinnor (Kjærgaard, Wijma,
Dykes, & Alehagen, 2008; Laursen, Hedegaard, & Johansen, 2008). De
finska och svenska studier som under senare tid undersökt skillnader i paritet
visar att förlossningsrädsla är vanligare hos förstföderskor (Rouhe, SalmelaAro, Halmesmäki, & Saisto, 2009), men att omföderskor kan ha en mer
intensiv rädsla (Nieminen, Stephansson, & Ryding, 2009). I nedanstående
litteraturgenomgång finns ingen uppdelning utifrån paritet.
Innehållet i kvinnors rädsla inbegriper farhågor för förlossningssmärta, vad
som kan hända på förlossningsavdelningen, kvinnans reaktioner under
förlossningen, hur personalen hanterar förlossningen, barnets hälsa och hur
övergången till moderskapet kommer att bli (Eriksson, Westman, &
Hamberg, 2006; Fisher, Hauck, & Fenwick, 2006; Geissbuehler & Eberhard,
2002; Melender, 2002a; Serçekuş & Okumuş, 2009; Sjögren, 1997;
Szeverényi, Póka, Hetey, & Török, 1998).
I de nordiska länderna beskrivs förekomsten av förlossningsrädsla hos
gravida kvinnor ligga på cirka 20 %, varav 5-10 % har svår förlossningsrädsla.
(Areskog, et al., 1981; Heimstad, Dahloe, Laache, Skogvoll, & Schei, 2006;
Nieminen, et al., 2009; Waldenström, Hildingsson, & Ryding, 2006). I en
svensk studie bedöms cirka 2 % ha en fobisk rädsla, vilket beskrivs som att inte
kunna tänka sig vaginal förlossning (Zar, Wijma, & Wijma, 2002). En
schweizisk studie har påvisat en förekomst av förlossningsrädsla på 5,3 % hos
gravida (Geissbuehler & Eberhard, 2002), men studier från Australien visar
att 26 % av kvinnorna var mycket rädda för förlossning (Fenwick, Gamble,
Nathan, Bayes, & Hauck, 2009; Hall et al., 2009). Skillnaderna i förekomst
kan bero på kulturella olikheter (Fenwick, et al., 2009; Johnson & Slade,
2002), olika mätinstrument (Haines, Pallant, Karlström, & Hildingsson,
2011), skillnader i hur mödra- och förlossningsvård är organiserad (Johnson &
Slade, 2002) och att det inte finns någon enhetlig definition av begreppet
förlossningsrädsla (Saisto & Halmesmäki, 2003).
Flera studier har undersökt sociodemografisk bakgrund hos kvinnor med
förlossningsrädsla och funnit att kvinnorna i större utsträckning är yngre
(Laursen, et al., 2008), har en lägre självskattad hälsa eller är sjukskrivna
(Laursen, et al., 2008; Schytt & Hildingsson, 2011; Waldenström, et al.,
2006), har lägre utbildningsnivå (Laursen, et al., 2008), har sämre socialt
nätverk (Laursen, et al., 2008; Saisto, Salmela-Aro, Nurmi, & Halmesmäki,
2001), har en otillfredsställande relation till partnern (Saisto, et al., 2001), har
en partner som är rädd för förlossningen (Sjögren & Thomassen, 1997), är
rökare (Laursen, et al., 2008; Waldenström, et al., 2006) och är arbetslösa
(Laursen, et al., 2008; Melender, 2002a; Waldenström, et al., 2006).
Studier som undersökt samband mellan förlossningsrädsla och psykisk
ohälsa visar att kvinnor med förlossningsrädsla i högre grad lider av psykisk
sjuklighet som oro, depression och fobier (Rouhe, Salmela-Aro, Gissler,
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Halmesmäki, & Saisto, 2011; Zar, et al., 2002). Samband har också påvisats
med reducerad tolerans för smärta (Saisto, Kaaja, Ylikorkala, & Halmesmäki,
2001) samt att ha varit utsatt för fysiska och sexuella övergrepp (Heimstad, et
al., 2006; Lukasse, et al., 2010; Schroll, Tabor, & Kjaergaard, 2011). Det finns
även studier som indikerar att kvinnor med förlossningsrädsla är mer ångestoch aggressionsbenägna, mindre sociala, mer neurotiska, har en ökad sårbarhet
och en lägre självkänsla än andra kvinnor (Ryding, Wirfelt, Wängborg,
Sjögren, & Edman, 2007; Saisto, et al., 2001).
Det har också påvisats samband mellan förlossningsrädsla och kvinnors
tidigare förlossningar, att ha genomgått instrumentella förlossningar som
kejsarsnitt och sugklocka, att ha fått ryggbedövning (Alehagen, Wijma, &
Wijma, 2006; Fenwick, et al., 2009; Jolly, Walker, & Bhabra, 1999;
Nieminen, et al., 2009; Rouhe, et al., 2009; Ryding, 1993; Saisto, Ylikorkala,
& Halmesmäki, 1999) och/eller att ha upplevt tidigare förlossning som helhet
negativt (Allen, 1998; Haines, et al., 2011; Hofberg & Ward, 2003; Lukasse,
et al., 2010; Melender, 2002b; Saisto, et al., 1999; Sjögren, 1997). Det finns
dessutom studier som indikerar att kvinnor med förlossningsrädsla uppgivit
att den vård de erhållit under en tidigare förlossning inte varit tillfredsställande
(Eriksson, et al., 2006; Sjögren, 2003).
Att vara gravid och rädd för att föda barn kan innebära dagliga stress
symtom (Melender, 2002a) och problem med sömn och trötthet (Hall, et al.,
2009). I en svensk kvalitativ studie (Eriksson, Jansson, & Hamberg, 2006)
upplever kvinnor att det är svårt att tala om sin förlossningsrädsla på grund av
oro för andras dömande attityd. Förmåga att tala om rädslan är bland annat
beroende av förståelse från barnmorskan inom mödravården. Upplevelsen av
rädslan relaterades bland annat till fysiska och psykiska manifestationer samt
strategier för att hantera rädslan som undvikande, självbearbetning eller att
söka hjälp (Eriksson, et al., 2006).
I relation till begreppet hälsa lyfter Dahlberg och Segesten (2010)
betydelsen av att uppleva inre balans och jämvikt i relation till livet och
medmänniskorna. Upplevelsen av hälsa både påverkar och påverkas av
identitet och självkänsla (a.a.). Att under graviditet känna stark rädsla inför
förlossningen kan påverka kvinnors välbefinnande med oro, ångest, och stress.
I ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär det att förlossningsrädsla allvarligt
kan störa kvinnors inre balans och genomförandet av ett så viktigt livsprojekt
som att föda barn (Dahlberg & Segesten, 2010).
Bauman (2007) hävdar att vi lever i en tid där rädsla inför olika faror i
världen, lokala såväl som globala, flyter runt omkring oss. Inom kognitiv
beteendeterapi ses rädsla som en reaktion på något som uppfattas som hotfullt
(Farm Larsson & Wisung, 2005). När individen känner rädsla förbereder hon
sig på försvar eller flykt, beroende på tidigare livserfarenheter (a.a).
Igångsättaren, den s.k. triggern, kan komma utifrån eller inifrån individen
(Farm Larsson & Wisung, 2005). Biologiskt beskrivs kamp- eller
flyktreaktioner som respons från autonoma nervsystemet på kortvarig rädsla
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eller stress (Ljung & Friberg, 2004). Långvarig stress innebär biologiska
effekter som kan yttra sig som utmattning hos individen, bland annat kronisk
trötthet och depression (Ljung & Friberg, 2004).
Det finns för närvarande ingen konsensus runt vilken behandling av
förlossningsrädsla som är den mest effektiva, inte heller av vem eller var den
ska ges för bästa resultat (Saisto & Halmesmäki, 2003; Wijma, 2003). De
behandlingsmodeller som utvärderats är bland annat olika former av stöd från
barnmorska och/eller obstetriker som till exempel individuella samtal vid
specialmottagning
för
förlossningsrädsla,
s.k.
Auroramottagning11
(Hildingsson, Nilsson, Karlström, & Lundgren, 2011; Ryding, Persson,
Onell, & Kvist, 2003), psykosomatiskt stöd (Sjögren, 1998; Sjögren &
Thomassen, 1997), stöd i grupp (Saisto, Toivanen, Salmela-Aro, &
Halmesmäki, 2006), krisorienterat stöd (Halvorsen, Nerum, Sørlie, & Øian,
2010; Nerum, Halvorsen, Sørlie, & Øian, 2006), psykosocialt stöd (Helk,
Spilling, & Aarhus Smeby, 2008) samt kognitiv terapi (Saisto, Salmela-Aro,
Nurmi, Könönen, & Halmesmäki, 2001). Effekterna har inte varit entydiga
förutom att efterfrågan på kejsarsnitt har reducerats samt att kvinnorna i
allmänhet varit nöjda med behandlingen. I en studie som undersökt
barnmorskors upplevelser av kvinnor med förlossningsrädsla beskriver
barnmorskorna att vården av kvinnorna under graviditet, vid förlossning och
efter förlossning tar mycket tid i anspråk och är känslomässigt krävande
(Salomonsson, Wijma, & Alehagen, 2010). En annan studie visar att
barnmorskors kunskaper om förlossningsrädsla behöver utökas för att förbättra
vården för dessa kvinnor (Salomonsson, Alehagen, & Wijma, 2011).
Förlossningsrädsla hos kvinnor och önskemål om kejsarsnitt är nära
sammanlänkade. Dock kan förlossningsrädsla även innebära rädsla för
kejsarsnitt vid en framtida förlossning (Geissbuehler & Eberhard, 2002).
Förlossningsrädsla är en orsak till att kvinnor önskar kejsarsnitt (Fenwick,
Staff, Gamble, Creedy, & Bayes, 2010; Hildingsson, Rådestad, Rubertsson, &
Waldenström, 2002; Nieminen, et al., 2009; Rouhe, et al., 2009; Serçekuş &
Okumuş, 2009; Sydsjö, Sydsjö, Gunnervik, Bladh, & Josefsson, 2012; Wah
Pang, Ngong Leung, Kin Lau, & Kwok Hang Chung, 2008; Waldenström, et
al., 2006), och i Sverige är det ett av skälen till att planerade kejsarsnitt utan
medicinsk indikation12 utförs (Karlström et al., 2010; NMI, 2011). I Sverige
har antalet kejsarsnitt under åren 1973-2010 ökat från fem procent till nästan
17 % (Socialstyrelsen, 2012). Det är svårt att exakt avgöra hur stor andel av
kejsarsnitten som utförs på grund av rädsla men under år 2008 uppskattades
cirka åtta procent vara utförda på kvinnans önskemål, där förlossningsrädsla
var ett av skälen (NMI, 2011).

Se s. 29.
Diagnoskod O828 i diagnosmanualen ICD 10 (WHO, 2007). Kallas också för humanitär eller
psykosocial indikation.
11
12
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Exempel på olika mätinstrument, frågeformulär och skalor som använts i
studier om förlossningsrädsla är bland annat Wijma Delivery
Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEC) (Wijma, Wijma, & Zar,
1998), Fear of Birth Scale (FOBS) (Haines, et al., 2011), Delivery Fear Scale
(DFS) (Wijma, Alehagen, & Wijma, 2002), eller Visuell Analog Skala (VAS)
(Rouhe, et al., 2009). Även frågor där bland annat svarsalternativen "mycket
negativa känslor" (Waldenström, et al., 2006), "mycket stark rädsla" och med
"väldigt mycket" påverkan på det dagliga livet både för kvinnor och män
(Eriksson, Westman, & Hamberg, 2005), har använts för att indikera
förlossningsrädsla.

Förlossningsupplevelse

Att föda barn är en viktig livshändelse för kvinnor. Förlossningsupplevelsen är
mångdimensionell, komplex och unik för varje kvinna (Larkin, Begley, &
Devane, 2009). Den har bland annat beskrivits som transcendent (Callister,
Vehviläinen Julkunen, & Lauri, 2001), som en resa (Halldorsdottir &
Karlsdottir, 1996) och för kvinnan som ett möte både med sig själv och med
barnmorskan (Lundgren, 2002 ).
Betydelsefulla beståndsdelar i kvinnors förlossningsupplevelser är känsla av
kontroll, upplevelse av smärta, deltagande och relationen till personal (Gibbins
& Thomson, 2001; Hodnett, Gates, Hofmeyr, Sakala, & Weston, 2011;
Larkin, et al., 2009; Melender, 2006). Stöd under förlossningen har inte bara
visat sig vara viktigt för en positiv upplevelse, utan också för förlossningens
utfall (Hodnett, et al., 2011). Stödet bör vara utformat med tanke på kvinnans
unika emotionella, fysiska, andliga och psykologiska behov och innebära full
närvaro av den stödjande personen, även beskrivet som "being with woman"
(Hunter, 2002). Stöd under förlossning kan relateras till vårdrelation, som är
ett centralt begrepp inom vårdvetenskap. Vårdrelationen förutsätter ett
patientperspektiv, vilket utgår från tre väsentliga ställningstaganden;
patienten13 som medelpunkt för vården, patienten som expert på sig själv (hur
hon erfar sin hälsa, sitt lidande och sin vård), samt ett etiskt krav utgående
från patienten riktat mot vårdaren, där vårdaren uppbär ansvaret för relationen
(Dahlberg & Segesten, 2010). Personer som visat sig vara viktiga som stöd för
barnaföderskor är barnmorska, doula samt annan person utanför
förlossningsklinikens kontext som kvinnan känner förtroende för (Hodnett, et
al., 2011). Relationen mellan kvinna och barnmorska beskrivs som ett samspel
där barnmorskor svarar upp mot kvinnors individuella behov genom att vara
Begreppet patient bör förstås som en individ i ett vårdkontext där målet är att stödja och stärka
människors hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010). I kontexten graviditet och barnafödande är
det naturligare att använda benämningen kvinna och mor, vilket också markerar förståelsen av
barnafödande som en naturlig del av det mänskliga livet och som ett "icke-sjukligt" tillstånd (Berg,
2010).
13
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tillgängliga och bekräftande samt förmedlar tillit och meningsfullhet
(Lundgren & Berg, 2007).
Det har visat sig att upplevelsen av förlossningen har betydelse för kvinnor
inte bara i direkt anslutning till förlossningen utan även i ett längre
tidsperspektiv. Kvinnor som haft en positiv förlossningsupplevelse beskriver,
20 år efter förlossningen, att den har stärkt deras självkänsla (Simkin, 1991,
1992), men förlossningsupplevelsen kan också innebära känslor av
misslyckande och misstro (Lundgren, Karlsdottir, & Bondas, 2009).
En svensk studie visar att sju procent av barnaföderskor upplever
förlossningen som negativ (Waldenström, Hildingsson, Rubertsson, &
Rådestad, 2004). Faktorer som kan relateras till upplevelsen är medicinska,
sociala, känslomässiga och vårdrelaterade, som till exempel kejsarsnitt,
ingångsättning av förlossningen, oönskad graviditet, dåligt stöd från partner,
smärtupplevelse, kontrollförlust samt bristande stöd från personalen under
graviditet och förlossning (a.a.). Kvinnors förlossningsupplevelser verkar inte
bara vara beroende av förekomsten av medicinska komplikationer utan kvinnor
kan uppleva förlossningen som negativ och/eller traumatisk trots att den i
medicinsk mening ses som normal14 (Thomson & Downe, 2008).
Distinktionen mellan innebörden av en förlossningsupplevelse som negativ
eller traumatisk är inte tydlig och varierar mellan studier, där upplevelsen är
självskattad eller uppmätt med olika mätskalor (Elmir, Schmied, Wilkes, &
Jackson, 2010; Stadlmayr et al., 2006). Dock kan kvinnor uppfatta att deras
personliga upplevelse av förlossningen som traumatisk inte uppmärksammas
speciellt av vårdpersonal och läkare på förlossningskliniker (Beck, 2004a).
I avhandlingens delstudie I, II, och IV är det kvinnornas beskrivning av
förlossningsupplevelsen som fått vara vägledande för uppfattningen av
förlossningsupplevelsen som svår eller negativ. I delstudie III har ett
mätinstrument använts för förlossningsupplevelse, se metodavsnittet.
Upplevelser av traumatisk förlossning beskrivs av Elmir och medarbetare
(2010) som att känna sig osynlig och utan kontroll, att bli behandlad på ett
omänskligt sätt, att vara fångad av upplevelsen långt efteråt, känslomässig
berg- och dalbana samt störda relationer. Upplevelserna som beskrivs vid en
traumatisk förlossning kan också relateras till vårdlidande. Det är ett
vårdvetenskapligt begrepp om det lidande som uppstår hos patienten på grund
av den vård (eller brist på vård) som erhållits (Eriksson, 1994). Anledningar
till att vårdlidande uppstår är oftast bristande kunskap och ett handlande som
utförs utan föregående reflektion bland personalen (a.a.).
Allvarliga konsekvenser av negativa/traumatiska förlossningsupplevelser är
bland annat amningsproblem (Beck & Watson, 2008), posttraumatisk stress,
Normal förlossning innebär enkelbörd, graviditetslängd mellan 37+0 - 41+6 dagar, inga medicinska
riskfaktorer vid förlossningens start, spontan start av värkarbetet, inga komplikationer under
förlossningen, barnet föds spontant i huvudbjudning samt att mor och barn mår bra efter förlossningen
(Socialstyrelsen, 2001).
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posttraumatiskt stressyndrom (PTSS) (Beck, 2004b; Creedy, Shochet, &
Horsfall, 2000; Czarnocka & Slade, 2000; Olde, van der Hart, Kleber, & van
Son, 2006; Soet, Brack, & DiIorio, 2003; Wijma, Söderquist, & Wijma,
1997) och depression (Noriko, Megumi, Hanako, & Yasuko, 2007;
Rubertsson, Waldenstrom, & Wickberg, 2003). En traumatisk
förlossningsupplevelse kan också innebära att kvinnan undviker en ny
graviditet (Gottvall & Waldenström, 2002).
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PROBLEMOMRÅDE OCH SYFTE
I den omfattande forskningen om rädsla i samband med förlossning visar
det sig att svar främst sökts på forskningsfrågor om förekomst, orsaker och
olika behandlingsformer. Personliga egenskaper, sociala faktorer och
levnadsvillkor hos kvinnor med förlossningsrädsla har också lyfts fram. Rädsla
i samband med förlossning är problematiskt för kvinnor och en orsak till
önskemål om kejsarsnitt. Det finns emellertid endast ett fåtal studier som
beskriver förlossningsrädsla utifrån kvinnors upplevelser. Förlossningsrädsla är
ett fenomen som upplevs av någon och det finns därför anledning att söka
kunskap genom att fråga de som har förlossningsrädsla om deras upplevelse
och vilken betydelse den har fått.
Kvinnor som är rädda för förlossning kan också ha erfarenheter av
förlossningar sedan tidigare. Forskning beskriver förlossningsupplevelsen som
viktig, komplex och unik. En förlossning kan upplevas mycket positiv, men
den kan också upplevas negativ och få allvarliga konsekvenser för kvinnors
hälsa. Frågan om vilken betydelse kvinnors upplevelse av tidigare förlossning
kan ha för efterföljande rädsla är för svagt fokuserad inom forskning.
Sammanfattningsvis visar det sig att trots den stora produktionen av
forskning runt fenomenet förlossningsrädsla är det få studier som fokuserat
kvinnors upplevelser av förlossningsrädsla. Vidare saknas det studier som har
fokus på tidigare förlossningsupplevelser hos dessa kvinnor. Denna forskning
behövs för att få djupare förståelse och kunskap om vad förlossningsrädsla och
förlossning kan innebära för kvinnor på både kort och lång sikt.

Syfte

Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva upplevelser av, samt
sambandet mellan, förlossningsrädsla och förlossning hos kvinnor med
förlossningsrädsla.
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Avhandlingens delsyften
I.

II.
III.
IV.

15

Att beskriva den levda erfarenheten av förlossningsrädsla hos
gravida kvinnor med svår förlossningsrädsla (artikel 1)15.
Att beskriva innebörden av tidigare förlossningsupplevelse hos
gravida kvinnor med svår förlossningsrädsla (artikel 2).
Att utforska förlossningsrädsla under graviditet och ett år efter
förlossning samt dess samband med förlossningsupplevelse och
förlossningssätt (artikel 3).
Att beskriva innebörden av förlossningsrädsla och förlossning ur
ett längre tidsperspektiv hos kvinnor som tidigare har haft svår
förlossningsrädsla (artikel 4).

Se i artikelns titel samt under "objective" och "participants" i abstract.
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KUNSKAPSTEORETISKA
UTGÅNGSPUNKTER
Tre av delstudierna i avhandlingen är kvalitativa och har
livsvärldsfenomenologisk ansats (I, II, och IV). Delstudie III är kvantitativ och
är utformad utifrån epidemiologisk ansats och metodik. Avsnitten nedan ger
en kortfattad beskrivning av de kunskapsteoretiska (epistemologiska)
grunderna för de olika ansatserna i avhandlingen.

Livsvärldsfenomenologisk ansats

Husserl (1859-1938) och Merleau-Ponty (1908-1961) är filosofer som varit
viktiga för formulering och utveckling av teorierna om fenomenologin och
livsvärlden. Grundläggande för fenomenologin är Husserls idé om att "gå till
sakerna själva" för att finna kunskap om världen (Bengtsson, 1988). Husserl
ansåg att vetenskapen var alltför reduktionistisk och förordade ett sökande
efter kunskap via människors erfarenheter av fenomen i världen (a.a.). Det
grekiska ordet fenomen (phainomenon) betyder "något som visar sig" (Grön et
al., 1988). Ett fenomen är ett objekt, ett ämne, en sak eller en del av världen så
som det erfars av ett subjekt (Dahlberg, Dahlberg, & Nyström, 2008).
Begreppet livsvärld innebär den värld vi alla lever i och tar för given och utgör
en viktig grund för den fenomenologiska teorin (Bengtsson, 1988, 1998).
Livsvärlden innebär ett levt perspektiv och kan inte överskridas (a.a.). Den
inrymmer vår existens med våra handlingar, upplevelser och relationer,
tillsammans med vår historia och omvärld (Bengtsson, 1998). Fenomenologi
är en forskningsansats som innebär att beskriva "saker" i världen så som de
upplevs av människor (Polit & Beck, 2008).
Ett centralt begrepp inom livsvärldsfenomenologi är intentionalitet, som
beskriver människans naturliga hållning till livsvärlden. Det innebär en
förståelse av världen som är oreflekterad och tagen för given (Bengtsson, 1988,
1998). Människors medvetande är i sin naturliga inställning riktat utåt, mot
något, eftersom allt vi människor uppfattar erfars som något med mening
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(Bengtsson, 1988). Det finns egenskaper hos fenomen som inte är direkt givna
s.k. appresentationer, vilka uppfattas samtidigt med det för givet tagna. Ett
exempel är att om jag ser en ung kvinna med stor mage, uppfattar jag också att
hon är gravid och får en förnimmelse av barnet i magen. Vi människor kan
dock avsiktligt distansera oss till den naturliga hållningen, vilket innebär en
hållning som är av en mer reflekterande karaktär (Ekebergh, 2001). En
reflekterad hållning ger oss möjlighet att medvetet och med eftertanke
undersöka olika fenomen.
Vårt erfarande i livsvärlden sker via våra kroppar, vilket innebär en
förståelse av kroppen som levd16 (Dahlberg, et al., 2008). Detta perspektiv
betyder en förståelse av kropp och individ som en enhet. Kroppen är inte
något som individen har utan något som individen är (Bullington, 2004).
Individen upplever världen via kroppen (Dahlberg, et al., 2008). Det medför
att varje förändring av kroppen som till exempel sjukdom också innebär en
förändring av världen (Bengtsson, 1988).
Utifrån livsvärldsfenomenologi har Dahlberg et al. (2008) utvecklat en
reflekterande livsvärldsansats kallad "Reflective Lifeworld Research". Den är
speciellt tillämpbar när det handlar om att utforska och beskriva fenomen av
betydelse för vårdande, utan att förminska fenomenens komplexitet
(Dahlberg, et al., 2008). Det är en öppen forskningsansats som innebär att
teorier och uppfattningar om fenomen inte tas för givna, utan utgår från
öppenhet och följsamhet inför fenomen så som de visar sig (Dahlberg, et al.,
2008).
Kännetecknande för ansatsen är fenomenorientering, sökande efter
innebörd17 samt en reflekterad hållning. Det betyder att det från datainsamling
till rapportering av resultat är fenomenets innebörder som är i fokus. Återgivet
på denna avhandling är det innebörder av förlossningsrädsla och förlossning så
som de erfars av kvinnor med rädsla i samband med förlossning. En
reflekterad hållning innebär reflektion och tyglande av förståelsen under hela
forskningsprocessen (Dahlberg, et al., 2008). Överfört på arbetet med
avhandlingen har det inneburit ett ständigt ifrågasättande av förståelsen. Att
inta en öppen attityd inför fenomenet har varit viktigt, samt att inte vara för
snabb med att precisera, utan tålmodigt försöka invänta fenomenet så som det
visar sig (a.a.). Fenomenet har undersökts genom att perspektivet på olika sätt

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär det att kroppen är mer än ett biologiskt ting som ska
vårdas och behandlas, den är fylld av minnen, erfarenheter, upplevelser, känslor och visdom (Dahlberg
& Segesten, 2010). Till exempel är resultatet av ett blodprov på en kvinna med
havandeskapsförgiftning inte bara ett objektivt siffervärde utan också något som erfars av kvinnan och
kan få konsekvenser för hennes livssituation (Berg, 2010).
17
Innebörd (synonymt med betydelse och mening) i betydelsen att en individs upplevelse av någonting
i världen erfars av henne som något, dvs. att det får en mening för henne (Dahlberg, et al., 2008).
16
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har fått pendla mellan närhet och distans18. Se också avsnitten om
datainsamling och dataanalys.

Epidemiologisk ansats

En tradition inom empiristisk kunskapsteori är positivismen som växte fram i
Wien under 1920-talet och betonade kunskap baserad på iakttagelser och
prövbara hypoteser19 (Molander, 1988). Karl Popper (1902-1994) förde fram
att en vetenskaplig hypotes framförallt ska försöka falsifieras - och inte
verifieras, vilket grundar sig i antagandet att en hypotes inte kan visas vara
sann, men däremot falsk (Hansson, 2011; Molander, 1988). Detta
resonemang tillsammans med den hypotetiskt-deduktiva20 metoden utgör
grund för metoder som används inom bland annat modern statistik och
medicinsk forskning (Föllesdal, Wallöe, & Elster, 2001).
Epidemiologi är ett kunskapsområde som behandlar beskrivning och analys
av hälsa och sjukdom i olika befolkningsgrupper (Andersson, 2006).
Målgruppen är inte individen, utan en population av individer, som definieras
geografiskt eller som en speciell grupp som till exempel göteborgare, patienter
eller kvinnor (a.a.). En huvudprincip vid analysen är jämförelse av förhållanden
mellan grupper (Andersson, 2006). Vanligt förekommande är att jämföra två
grupper med olika exponering för de faktorer som studeras (a.a.). Forskning
med epidemiologisk ansats är vanlig inom medicinsk forskning,
folkhälsovetenskap och vårdforskning (Ahlbom & Norell, 2006; Altman,
1991). Exempel på forskningsmetoder med ursprung från epidemiologi är att
ett medicinskt utfall som sjukdom jämförs mellan exponerade och
oexponerade grupper och kontrolleras för förklarande variabler såsom ålder
etc. (Altman, 1991). Återgivet på denna avhandling är det kvinnor med
förlossningsrädsla som jämförs utifrån om de har upplevt sig vara exponerade
för svår förlossningsupplevelse eller inte.

I relation till forskningsprocessen innebär det även rörelse mellan bland annat del - helhet, figur bakgrund och generell - partikulär (Dahlberg, et al., 2008).
19
Ett förutsätt antagande eller förmodande (Grön, et al., 1988). En djärv gissning, enligt Popper
(Molander, 1988).
20
Innebär kort att "se vilka konsekvenser som följer om hypotesen antas vara sann och se efter hur väl
detta stämmer med verkligheten" (Molander, 1988, p. 162).
18
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METODOLOGISKA
UTGÅNGSPUNKTER
Avhandlingens forskningsdesign

Intentionen har varit att försöka bibehålla en öppenhet inför forskningsfrågan
under hela forskningsprocessen. Därför påbörjades inte forskningsarbetet
utifrån att det fanns en färdig forskningsplan med förutbestämda studier.
Däremot fanns det en föresats att studera förlossningsrädsla ur kvinnors
perspektiv med en öppenhet och följsamhet inför de frågor som eventuellt
kunde uppstå under forskningsprocessens gång. Nedanstående avsnitt
beskriver hur det tagit sig uttryck under forskningsprocessen (se också Figur
1).
Delstudie I planerades och designades utifrån antagandet att
förlossningsrädsla är komplex och att de studier som fanns bara delvis hade
fångat företeelsen. De flesta av studierna var utförda med kvantitativa metoder
och det saknades beskrivningar av upplevelser. Det kändes angeläget att
försöka fånga mer av komplexiteten. Därför användes en kvalitativ metod som
innebar möjlighet att få kunskap om kvinnors upplevelser och därmed en
djupare förståelse för fenomenet förlossningsrädsla med all dess komplexitet.
För att få informanter som upplevde förlossningsrädsla vid intervjutillfället
gjordes urvalet på en Aurora mottagning för förlossningsrädsla. Informanterna
var både förstföderskor och omföderskor. Syftet blev att beskriva den levda
erfarenheten av förlossningsrädsla hos gravida kvinnor med svår
förlossningsrädsla.
Idéer till delstudie II kom när resultatet av delstudie I stod klart. De
informanter som tidigare fött barn beskrev förlossningsupplevelsen som central
för förlossningsrädslan, vilket blev vägledande vid planering och design av
nästa studie. Det kändes angeläget att fortsätta spåret och därför designades
studien utifrån förståelsen att för omföderskor med förlossningsrädsla var
upplevelsen av en tidigare förlossning central för rädslan. Det fenomen som
framkom var upplevelsen av tidigare förlossning hos kvinnor med
förlossningsrädsla. Det fanns vid denna tidpunkt inga kvalitativa studier som
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explicit
studerat
förlossningsrädsla
i
relation
till
föregående
förlossningsupplevelser. Intentionen var att försöka få djupa och innebördsrika
beskrivningar och fånga komplexiteten. Syftet blev att beskriva innebörden av
tidigare förlossningsupplevelse hos gravida kvinnor med svår
förlossningsrädsla.
När de två första delstudierna var klara stod det klart att tidigare
förlossningsupplevelser var centrala för förlossningsrädsla. Då uppstod frågan
om det kan ses ett samband mellan förlossningsrädsla och föregående
förlossningsupplevelser i en population av kvinnor? För att ta reda på det var
det lämpligt med en kvantitativ metod. Samtidigt gavs en möjlighet att få
tillgång till ett redan insamlat datamaterial som handlade om kvinnors och
mäns upplevelser av barnafödande och föräldraskap. Med förståelsen från de
två första kvalitativa studierna som grund blev syftet med studien att utforska
förlossningsrädsla under graviditet och ett år efter förlossning samt dess
samband med förlossningsupplevelse och förlossningssätt.
När delstudie IV blev aktuell planerades och designades studien utifrån
förståelsen från delstudie III att det finns ett samband mellan
förlossningsrädsla och tidigare förlossningsupplevelse. Det fenomen som
framkom var upplevelsen av förlossningsrädsla och förlossning hos kvinnor i
ett längre tidsperspektiv. Det uppfattades som intressant att undersöka
betydelsen av förlossningsrädsla och förlossning när lång tid passerat. Det
finns i princip inga sådana kvalitativa studier. Kanske kunde denna studie ge
mer kunskap om förlossningsrädsla? Syftet med studien blev att beskriva
innebörden av förlossningsrädsla och förlossning ur ett längre tidsperspektiv
hos kvinnor som tidigare har haft svår förlossningsrädsla.
Figur 1. Schematisk beskrivning av avhandlingens forskningsdesign

Så som det upplevs av kvinnor med svår förlossningsrädsla.
Så som det upplevs av kvinnor som tidigare har haft svår förlossningsrädsla.

1
2

Datainsamlingsmetoder

Datainsamling för delstudie I utfördes 2002-2003, för delstudie II 2006-2007,
för delstudie III under 2007 och för delstudie IV 2010-2011.
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Rekrytering och urval
Kvalitativa delstudier
Rekrytering och urval till delstudie I, II och IV gjordes via en
Auroramottagning som är en specialmottagning för kvinnor med svår
förlossningsrädsla. Mottagningar av den här typen finns på de flesta svenska
förlossningskliniker, dock kan arbetet vid de olika mottagningarna vara
organiserat på olika sätt. Nedan följer en allmän beskrivning av hur arbetet vid
den Auroramottagning där studierna genomfördes gick till.
Målet med vården är att kvinnan ska föda sitt barn i trygghet oavsett
förlossningssätt. Antingen tar kvinnan själv kontakt med mottagningen, eller
så skickar hennes barnmorska eller läkare i mödrahälsovården en remiss med
förfrågan. Efter godkännande från teamet får kvinnan träffa en barnmorska för
individuella samtal. Innehållet i samtalen handlar om kvinnans rädsla, hur den
påverkar henne och hur hon kan hantera den. Besök på förlossningsavdelning
ingår. En plan för förlossningen görs upp. Samtalen är stödjande och
informativa, utifrån ett kognitivt förhållningssätt21. Kvinnor med speciella
önskemål som till exempel igångsättning av förlossningen eller kejsarsnitt får
träffa obstetriker för samtal. Vid behov kan kvinnan också remitteras till
psykolog.
Rekrytering och urval skedde på likartat sätt för delstudie I och II. När
delstudie I genomfördes var det kvinnorna själva som tog kontakt med
mottagningen på telefon för hjälp med rädslan. Bedömning av kvinnans rädsla
gjordes vid denna kontakt. Dock hade detta tillvägagångssätt ändrats när
delstudie II skulle genomföras. De kvinnor som uppgav rädsla remitterades då
av sin barnmorska inom öppenvård till mottagningen. Därefter bedömdes
remissen av teamet.
Under datainsamlingen var avsikten att få ett så variationsrikt urval som
möjligt med hänsyn till ålder, utbildningsnivå, paritet, förlossningssätt och
kulturell bakgrund. Kvinnor som sökte hjälp för svår förlossningsrädsla
(Areskog, et al., 1981; Ryding & Sundell, 2004) på Auroramottagning och
som var svensktalande tillfrågades om deltagande i studien vid sitt första besök
hos barnmorskan. För delstudie II tillfrågades kvinnor som tidigare fött barn
och beskrivit förlossningsupplevelsen som negativ för barnmorska på
Auroramottagningen. För bägge delstudierna gällde att kvinnor som hade
psykisk sjukdom eller som uppfattades som psykiskt instabila eller sårbara av
barnmorskan på Auroramottagningen inte tillfrågades om deltagande.
Kvinnorna informerades både muntligt och skriftligt om studien av
barnmorskan. De kvinnor som var intresserade blev efter cirka en vecka
uppringda och erbjudna mer information samt tillfrågade om deltagande. En
kvinna i delstudie I och en kvinna i delstudie II avböjde medverkan på grund
Vid tiden för datainsamling pågick ett förändringsarbete som bestod av vidareutbildning och
handledning i kognitivt förhållningssätt för barnmorskor och obstetriker i den aktuella Auroragruppen.
21
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av att de var upptagna med arbete. För de kvinnor som tackade ja till
medverkan avtalades tid och plats för intervjun.
Även för delstudie IV utfördes rekrytering och urval vid en
Auroramottagning för svår förlossningsrädsla (Areskog, et al., 1981; Ryding &
Sundell, 2004). Barnmorskorna vid mottagningen sökte i patientregistret efter
kvinnor som cirka 10 år tidigare sökt mottagningen på grund av
förlossningsrädsla. Kvinnorna skulle ha beskrivit den föregående
förlossningsupplevelsen som negativ och ha upplevt svår förlossningsrädsla,
dokumenterat i journalen. Om det i journalen fanns dokumentation om att
kvinnan hade psykisk sjukdom eller psykisk instabilitet och sårbarhet
inkluderades hon ej i studien. Efter det att barnmorskornas urval skett
kontaktades kvinnorna via brev med information om studien. Om kvinnan var
intresserad av medverkan uppmanades hon att ta kontakt med intervjuaren
antingen via ett bifogat frankerat svarsbrev, e-post eller telefon. Kvinnan fick
sedan kompletterande information via telefon och om hon ville deltaga i
studien bestämdes tid och plats för intervju.
Dock var det bekymmersamt att finna informanter till studien.
Patientregistret vid mottagningen var inkomplett och det var svårt att finna
kvinnornas rätta adress eftersom de hade bytt namn och flyttat. Av totalt 35
kvinnor som fick informationsbrev tillskickat var det sex som visade intresse
för att medverka. Efter påminnelsebrev svarade ytterligare två kvinnor. Av
dessa åtta var det en kvinna som avböjde medverkan på grund av sitt arbete
och en kvinna som vid flera tillfällen inte kom till avtalad intervju på grund av
glömska och problem med barnvakt. Efter tre försök bekräftade kvinnan att
hon inte längre var intresserad av att medverka i en intervju.
Kvantitativ delstudie
För delstudie III skedde rekrytering och urval vid ultraljudsmottagningar
på tre sjukhus i norra delen av Sverige. Kvinnor som kom för rutinultraljud
runt graviditetsvecka 17-18, behärskade svenska språket och vars ultraljud var
normalt tillfrågades efter undersökningen av barnmorska om deltagande.
Kvinnor som tackade ja till medverkan fick fylla i ett samtyckesformulär. Efter
det fick kvinnorna frågeformuläret som de kunde fylla i direkt eller ta med sig
hem och senare skicka in i ett frankerat svarskuvert. Två påminnelsebrev
skickades ut efter två respektive fyra veckor till de som inte lämnat in
frågeformuläret. Efterföljande frågeformulär skickades till kvinnornas
hemadress, med två påminnelsebrev till de som inte besvarat frågeformulären.
Totalt var det 2347 kvinnor som var lämpliga för deltagande efter
exkludering av 129 kvinnor som inte var svensktalande, 22 med ett ickenormalt ultraljud, åtta som flyttat och sex som barnmorskan glömt att tillfråga.
Det var 1506 kvinnor som samtyckte till att medverka och av dessa besvarade
1212 (80 %) det första frågeformuläret. Det andra frågeformuläret som
skickades ut i graviditetsvecka 32-34 besvarades av 1042 av 1497 (70 %) efter
exkludering av fem kvinnor som fått missfall, tre kvinnor som hade flyttat och
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en som avbröt medverkan. Endast kvinnor som besvarat något av de första två
frågeformulären tillsändes det tredje frågeformuläret, vilket besvarades av 936
av 1242 (75 %) efter exkludering av fem kvinnor med intrauterin fosterdöd,
fem avflyttade, en avbruten medverkan och 244 som inte besvarade något av
de två föregående frågeformulären. Det fjärde frågeformuläret skickades ut till
de 886 som besvarat de föregående tre, varav 763 (86 %) besvarade
frågeformuläret22.

22

Se artikel 3 för bortfallsanalys.
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Deltagare kvalitativa delstudier

Tabell 1. Beskrivning av informanter till delstudie I, II och IV vid tidpunkt för
intervju.
Intervju
Ålder
Antal
Graviditets Utfall
Tid
sedan
person
barn
vecka
tidigare
föregående
förlossningar
förlossningar
Studie I
1
2
3
4
5
6
7
8

31
27
34
34
32
31
27
29

1
1
1
1
1
1
0
0

24
27
37
28
30
31
31
35

Spontan vaginal
Spontan vaginal
Sugklocka
Spontan vaginal
Spontan vaginal
Sugklocka
-

2 år
1 år
2 år
2 år
3 år
1 år
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

32
32
30
29
33
36
35
35
26

1
1
1
1
1
1
1
1
1

35
33
25
18
33
32
39
34
28

Spontan vaginal
Spontan vaginal
Sugklocka
Akut kejsarsnitt
Akut kejsarsnitt
Akut kejsarsnitt
Sugklocka
Spontan vaginal
Spontan vaginal

2 år
3 år
1 år
4 år
1 år
2 år
2 år
4 år
1 år

1

41

2

-

Studie II

Studie IV

Spontan vaginal
14 år
Spontan vaginal
10 år
2
48
2
Spontan vaginal
11 år
Spontan vaginal
10 år
3
48
3
Spontan vaginal
21 år
Spontan vaginal
19 år
Spontan vaginal
11 år
4
41
3
Spontan vaginal
12 år
Spontan vaginal
7 år
Spontan vaginal
4 år
5
41
2
Spontan vaginal
13 år
Akut kejsarsnitt
10 år
6
48
2
Akut kejsarsnitt
13 år
Akut kejsarsnitt
10 år
I delstudie IV indikerar fet stil den förlossning som upplevdes svår av kvinnan. För mer ingående
beskrivningar av informanterna hänvisas till respektive artikel.
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Deltagare kvantitativ delstudie

Deltagare i delstudie III var 763 kvinnor som deltog i en regional, prospektiv,
longitudinell studie om erfarenheter av barnafödande och föräldraskap under
graviditet, förlossning och ett år efter förlossning. Majoriteten av kvinnorna
var mellan 25 och 35 år gamla och hade högskole- eller universitetsutbildning.
Av kvinnorna var 46 % förstföderskor och 54 % hade fött barn tidigare. För
mer ingående sociodemografisk beskrivning av deltagarna hänvisas till artikel
3.

Genomförande

Datainsamlingen vid delstudie I, II och IV genomfördes med intervjuer.
Datainsamlingen till delstudie III genomfördes via frågeformulär.
Intervjuer
Intervjuerna vid delstudie I, II och IV genomfördes på likartat vis. Plats och
tid för intervjun bestämdes av informanterna, dock erbjöds de alltid
möjligheten att använda ett samtalsrum på ett sjukhus. Några valde emellertid
andra platser. Sammanfattningsvis blev platserna för intervjuerna ett
samtalsrum på ett sjukhus kvinnoklinik (totalt 13 informanter från delstudie I,
II, IV), i informanternas hem (totalt sju informanter från delstudie I, II, IV),
på informantens arbetsplats (en informant från delstudie II), på ett bibliotek
(en informant från delstudie IV) samt i ett samtalsrum på Göteborgs
Universitet (en informant från delstudie IV).
Intervjuerna spelades antingen in på band eller digitalt, och varade mellan
35 och 90 minuter. Ledande principer under intervjuerna var att rikta
uppmärksamheten mot fenomenet och vara öppen och följsam för dess
innebörder. Intentionen var att i en trygg och vänlig atmosfär skapa en öppen
dialog och få informanten att reflektera runt fenomenet (Dahlberg, et al.,
2008; Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2008). Intervjuerna startade
utifrån följande ingångsfrågor:
I.
"Kan du berätta för mig om din upplevelse av att vara rädd för att
föda barn? Om dina tankar och känslor och om din situation?"
II.
"Kan du berätta för mig om din upplevelse av tidigare förlossning,
om dina känslor och tankar under förlossningen?"
IV.
"Kan du berätta för mig om vilken betydelse dina tidigare
upplevelser av förlossningsrädsla och förlossning har haft för dig i
livet?"
Under intervjuernas gång ställdes många uppföljande frågor av sonderande
och fördjupande karaktär såsom "Vad tänkte/kände du?", "Kan du
utveckla/berätta mer?", "Kan du ge ett exempel?", "Vad menar du med det?",
"Vad har det inneburit för dig?" (Dahlberg, et al., 2008; Kvale & Brinkmann,
2009). Syftet med de uppföljande frågorna var att få så rika och varierade
beskrivningar som möjligt samt att fördjupa förståelsen för fenomenets
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komplexitet. Under intervjuerna lades vikt vid att upprätthålla en reflekterad
hållning. Samtidigt var det viktigt att vara följsam inför informanten och
hennes beskrivningar av fenomenets innebörder (Dahlberg, et al., 2008). Se
även avsnittet om etiska överväganden.
Frågeformulär
Data till delstudie III samlades in via fyra frågeformulär, vilka var en del av en
större prospektiv longitudinell studie om föräldrars erfarenheter av graviditet
och förlossning i en region av Sverige. Frågeformulären innehöll frågor om
kvinnors hälsa, förväntningar och erfarenheter under graviditet, förlossning
och första året efter barnets födelse samt den vård de erhållit under denna
period. Varje frågeformulär innehöll mellan 68-100 frågor som täckte ett brett
område runt kvinnors hälsa, deras förväntningar och upplevelser av graviditet,
förlossning, det första året efter förlossning, den vård de erhöll under denna
period samt demografiska data. De data som användes till delstudie III är
baserade på utvalda data från studien som demografiska uppgifter samt
uppgifter om förlossningsrädsla, förlossningsupplevelse och förlossningssätt.
Det första frågeformuläret delades ut till kvinnor i samband med ett rutin
ultraljud som utfördes runt graviditetsvecka 18 och innehöll frågor om
bakgrundsdata såsom ålder, civilstatus, utbildningsnivå, födelseland och
eventuellt bruk av tobak. Vidare innehöll frågeformuläret frågor om
förlossningsrädsla och antal barn. Omföderskor fick svara på frågor om
tidigare förlossning/förlossningar samt om upplevelsen av den senaste
förlossningen. Det andra frågeformuläret som skickades till kvinnornas
hemadress runt graviditetsvecka 32-34 innehöll samma fråga om
förlossningsrädsla. Det tredje frågeformuläret delades ut två månader efter
förlossningen och innehöll frågor om förlossningssätt. Det fjärde
frågeformuläret som delades ut ett år efter förlossningen innehöll samma fråga
om förlossningsrädsla samt om upplevelse av förlossningen.
Frågorna om förlossningsrädsla var formulerade på följande sätt: "Rädsla
inför förlossningen förekommer hos både kvinnor och män. I vilken
utsträckning upplever du det just nu?" (med tillägget "när du tänker på
kommande förlossningar" i frågeformuläret som delades ut ett år efter
förlossning). På en fyrgradig skala har kvinnorna fått kryssa i något av
svarsalternativen "inte alls", "i liten utsträckning", "i stor utsträckning" eller "i
mycket stor utsträckning". Skalan har kontrollerats mot VAS som använts på
samma studiepopulation (Haines, et al., 2011) och visade hög samstämmighet.
Svaren har i analysen dikotomiserats till två grupper. De som kryssat i de två
första svarsalternativen har betecknats inte ha förlossningsrädsla. De som
kryssat i något av de två senare svarsalternativen vid ett eller båda mättillfällen
under graviditet har betecknats som rädda för förlossning, liksom de som
kryssat i de två senare svarsalternativen vid mättillfället ett år efter
förlossningen.
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Frågorna om förlossningsupplevelsen var formulerade på olika sätt
beroende på när de ställdes: Gravida kvinnor fick svara på frågan "Om du
redan har barn, vad var din upplevelse av närmast föregående förlossning?" Ett
år efter förlossning har kvinnorna fått svara på frågan "När du tänker tillbaka,
hur upplevde du förlossningen?" Svaren har angetts på en femgradig skala med
svarsalternativen "mycket positivt", "positivt", "både positivt och negativt",
"negativt", "mycket negativt". I analysen dikotomiserades svaren till två
grupper där en positiv förlossningsupplevelse motsvarades av de första tre
enkätsvaren och en negativ förlossningsupplevelse av svaren "negativt" och
"mycket negativt". Samma brytpunkt23 som tidigare använts i studier med
samma fråga nyttjades därmed (Waldenström, et al., 2006; Waldenström &
Schytt, 2009). Både frågorna om förlossningsrädsla och förlossningsupplevelse
har kontrollerats genom s.k. ansiktsvalidering24 med 10 nyblivna mödrar.
Några mindre ändringar av ordföljden i frågorna gjordes med hänsyn till
mödrarnas kommentarer.

Analysmetoder
Kvalitativ analys

Delstudierna I, II och IV analyserades utifrån en reflekterande
livsvärldsansats beskriven av Dahlberg et al. (2008). Utförandet av analysen i
de tre delstudierna följde i huvudsak samma metodik. Datamaterialet bestod
av transkriberade intervjuer. Syftet med analysen var att beskriva fenomenet
och formulera dess essentiella struktur (a.a.). Fokus för analysen var på
fenomenets innebörder och följde en rörelse mellan helhet-del-helhet.
Analysen startade med en noggrann läsning av varje intervju för att få en
förståelse av helheten. Meningsbärande enheter som beskrev fenomenet
markerades och beskrevs med några få ord. De sammanfördes sedan i olika
kluster. Kluster kan beskrivas som tillfälliga modeller av innebördsmönster,
vilkas syfte är att hjälpa forskaren upptäcka olika mönster av innebörder som
kan ge en bild av fenomenets essentiella struktur (Dahlberg, 2011; Dahlberg,
et al., 2008). Tankekartor ritades för att få en visuell bild av klustren.
Innebörder som påminde om/liknade varandra fördes samman. Under denna
fas utvidgades rörelsen mellan del och helhet genom ett förfarande som kan
beskrivas i termer av figur och bakgrund25. Vissa innebörder fick då temporärt
framträda som figur, medan andra innebörder fick vara bakgrund och vice
Det engelska ordet "cut-off" brukar också användas. Betyder var i skalan gränsen sätts för positiv
respektive negativ förlossningsupplevelse.
24
Även det engelska "face validity" brukar användas. Innebär att frågorna läses upp framför personer
som sedan direkt får reagera på dem.
25
Med ursprung från begreppet reversibilitet (från franskans réversibilité) beskrivet av filosofen
Merleau-Ponty. I svensk översättning använder Fredlund (2004) ordet omvändbarhet. Innebär ungefär
att det som finns i världen finns i relation till annat (Dahlberg, et al., 2008).
23
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versa (Dahlberg, 2011; Dahlberg, et al., 2008). Innebörderna prövades och
speglades på så sätt mot varandra, vilket medförde att innebörder av mer
essentiell natur också blev tydliga. Nästa steg var att söka efter en ny helhet
genom att lyfta fram och formulera fenomenets essentiella struktur. En
essentiell struktur är en abstraktion av fenomenets innebörder som innebär en
beskrivning av fenomenets generella och invarianta mönster (Dahlberg, et al.,
2008). Från den essentiella strukturen formulerades sedan konstituenter. De är
innebörder som är utmärkande för fenomenet och beskriver dess variationer
och partikulära mönster (a.a.). Under analysen kontrollerades kontinuerligt
motsägelser och inkonsekvenser mellan datamaterialets delar och helhet.

Kvantitativ analys

För delstudie III användes en kvantitativ analysmetod med ursprung från
epidemiologi. Målet för analysen var att utforska förlossningsrädsla under
graviditet och ett år efter förlossning samt dess samband med
förlossningsupplevelse och förlossningssätt. I slutet av avsnittet står en
förklaring av de begrepp och metoder som varit centrala för analysen.
Analysen av delstudie III utfördes genom statistiska analyser i
dataprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS), version 17.0
(SPSS, Inc., Chicago, USA). Den relativa risken beräknades som en kvot
mellan procentsatserna av kvinnor med förlossningsrädsla i de olika
kategorierna av förklaringsvariabler. Ett 95% konfidensintervall (KI)
beräknades enligt en metod beskriven av Mantel och Haenzel (Rothman,
2002). Slutligen, för att kunna förklara vilka faktorer som hade starkast
samband med förlossningsrädsla under graviditet och ett år efter
förlossningen, användes multivariata logistiska regressionsanalyser (Rothman,
2002).
Samband betyder samband mellan studerade variabler som är statistiskt
säkerställt. Med variabel menas den egenskap som studeras. Förlossningsrädsla
betecknas som utfallsvariabel och förlossningsupplevelse som en av
förklaringsvariablerna. Risk innebär sannolikheten för att en exponering leder
till en viss effekt. Relativ risk (RR) är en punktskattning av kvoten mellan en
exponerad respektive oexponerad grupp, kallas även effektmått. Ett
konfidensintervall är spridningsmåttet och ger informationen att om
undersökningen upprepas många gånger så hamnar punktskattningen (RR)
inom talintervallet med viss sannolikhet. Ett 95 % konfidensintervall innebär
att det sanna värdet med 95 % sannolikhet finns inom intervallet. För att
konfidensintervallet ska visa på statistisk signifikans ska det överskrida talet
1.0. Ett p-värde uttrycker sannolikheten för att det observerade värdet är
statistiskt signifikant, oftast <0.05 (vid en 5 % signifikansnivå). En multivariat
logistisk regressionsanalys innebär en statistisk analysmetod som samtidigt tar
hänsyn till ömsesidig inverkan av flera förklarande variabler (Altman, 1991;
Andersson, 2006; Ejlertsson, 2003).
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Reflekterad hållning

Att vara barnmorska till professionen och forska på ”välkända” kliniska
företeelser som förlossningsrädsla och förlossningsupplevelse är en utmaning
som kräver särskild medvetenhet om den egna förförståelsen. Det finns
fördelar med att ha förtrogenhet och kunskap men också nackdelar.
Utgångspunkten genom forskningsprocessen har varit en insikt i att det alltid
finns förförståelse, artikulerad och oartikulerad, att förhålla sig till. Det har
inneburit en ambition att försöka upprätthålla en reflekterad hållning under
hela forskningsprocessen (Dahlberg, et al., 2008). Följande avsnitt beskriver
hur det i praktiken har gått till vid arbetet med de kvalitativa studierna.
När forskarutbildningen startade avslutade jag mitt arbete som barnmorska
i Auroragruppen då det kändes fel att arbeta i en verksamhet som jag skulle
beforska och därmed riskera att också bli vårdare för deltagare i de olika
delstudierna.
Under intervjuerna ställde jag många uppföljande frågor för att få
informanterna att fördjupa sin beskrivning. Jag vinnlade mig om att försöka
undvika att säga kommentaren "jag förstår" till informanten för att hjälpa
henne fördjupa utsagan. Det var också viktigt att inte försöka förstå
informanten omedelbart och ta utsagorna för givet, utan istället problematisera
min förståelse genom att ställa utforskande följdfrågor. Efter varje intervju har
jag noterat mina tankar, känslor och reflektioner i en särskild
forskningsdagbok. I dagboken har jag även fört anteckningar över olika
forskningsuppslag och idéer, samtal, reflektioner och diskussioner.
Vid analysen av de kvalitativa studierna har perspektivet på olika sätt fått
pendla mellan närhet och distans, vilket varit till hjälp vid kontroll av
inkonsekvenser och motsägelser samt för att motverka en för tidig/snabb
förståelse av fenomenet. Jag har också haft möjlighet att lägga fram manus vid
analysseminarier i olika seminariegrupper och vid olika tillfällen i processen.
Deltagarna i seminarierna har varit handledare och doktorander med olika
forskningsinriktningar. Några har varit barnmorskor och kommit med
synpunkter utifrån gedigen ämneskunskap, andra har inte varit det och
bidragit med värdefulla synpunkter från andra perspektiv. Gemensamt för
seminarierna har varit att de olika deltagarna genom frågor har ifrågasatt min
förståelse och fått mig att reflektera.

Etiska aspekter på forskningen
Tillstånd

Genomförandet av de fyra delstudierna har följt gällande lagstiftning om
forskning på människor (SFS, 2003:460). Vägledande har också varit det
individskyddskrav som finns beskrivet i forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra
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huvudkraven som avser information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande
har följts för att skydda deltagarna i delstudierna. Alla deltagare i de fyra
delstudierna har fått fylla i samtyckesformulär för sitt deltagande.
Tillstånd för genomförande av delstudie I utfärdades av Medicinska
fakultetens forskningsetikkommitté, Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs
Universitet 2002-06-17, dnr Ö 282-02 och av verksamhetschefen för
obstetrikenheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset. När delstudie II skulle
utföras var lagstiftningen sådan att det inte erfordrades tillstånd från
etikprövningsnämnd för intervjustudier som inte åsyftade att påverka
forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt. Trots det konsulterades den
vetenskapliga sekreteraren vid Etikprövningsnämnden i Göteborg som
bekräftade att tillstånd inte krävdes. Tillstånd för genomförande av studien
gavs av verksamhetschefen för obstetrik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
2006-07-06. För delstudie III utfärdades tillstånd av den Regionala
forsknings- och etikkommittén vid Umeå Universitet 2005-12-08, dnr 05-134
Ö samt från Etikkommittén vid Mittuniversitetet Sundsvall 2006-09-21.
Tillstånd för delstudie IV utfärdades av Regionala etikprövningsnämnden i
Göteborg 2009-11-19, dnr 627-09 och av verksamhetschefen för
obstetrikenheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Överväganden och förhållningssätt
Kvalitativa delstudier
I följande avsnitt beskrivs det forskningsetiska förhållningssätt och
forskningsetiska överväganden som iakttagits inför, under och efter
intervjuerna. Forskningen syftade inte till att påverka informanterna fysiskt
eller psykiskt. Intentionen var att om informanten kände sig djupt
känslomässigt berörd eller fick starka obehagskänslor under intervjun skulle
den avbrytas, något som dock aldrig blev aktuellt. Informanterna informerades
både muntligt och skriftligt om att de när som helst utan motivation kunde
avbryta intervjun.
I syfte att minska eventuella känslor av obehag, oro och rädsla i samband
med intervjun erbjöds alla kvinnorna i delstudie I och II möjligheten till
samtal med intervjuaren efter att forskningsintervjun hade avslutats. En annan
tanke med detta tillvägagångssätt var också att om det kom upp frågor under
intervjun, som till exempel hur ett planerat kejsarsnitt går till, kunde det
hänvisas till samtalet efter intervjun. Kvinnorna kunde då fritt få diskutera och
ställa frågor runt förlossningsrädslan. Så gott som alla kvinnorna nyttjade
möjligheten och satt kvar ca 20-30 minuter efter att forskningsintervjun
avslutats och inspelaren stängts av. För informanterna i delstudie IV
värderades behovet av efterföljande samtal inte vara så stort på grund av den
långa tid som förflutit sedan händelserna inträffat. Det kunde dock finnas risk
för att oro och ångest aktiverades när informanterna talade om händelser i
samband med graviditet och förlossning som kan ha upplevts mycket negativt.
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Det finns lite kunskap om hur upplevelserna påverkar kvinnor i ett längre
tidsperspektiv. Det fanns därför en öppenhet för efterföljande samtal om
informanterna signalerade sådana behov. Beredskap fanns för att hänvisa
kvinnan vidare om hon så önskade efter intervjun. Alla informanterna i
delstudie I, II och IV informerades om att fortsatt kontakt kunde förmedlas
med psykolog, läkare eller barnmorska i Auroragruppen.
Möjligheten till att under en intervju få reflektera runt tidigare erfarenheter
av förlossningsrädsla och förlossningsupplevelse kan upplevas som givande och
bekräftande samt också ge möjlighet att se denna period i ett nytt perspektiv,
vilket också bekräftades av flera informanter. Det kan vara positivt och läkande
att efter en lång tid har passerat få en möjlighet till reflektion över
upplevelserna. Forskningen har som mål att bidra till ökad kunskap runt
kvinnors utsatthet vid svår förlossningsrädsla, vilket förhoppningsvis innebär
att deltagandet kan upplevas som positivt och meningsfullt.
Informanterna beräknades få ge två till tre timmar av sin tid, vilket kan
upplevas som ett besvär. Informanterna kunde avbryta deltagande när som
helst under forskningsprocessen. Konfidentialitet samt sekretesskydd
beaktades, vilket minimerar risken för personligt obehag. Intervjuaren var inte
ansvarig för informanternas vård och informanterna var därmed inte heller i
beroendeställning till forskaren för sin vård och behandling. Informanterna
har avidentifieras och benämns endast som intervjuperson med ett nummer
vid redogörelsen av resultatet. Eventuella uppgifter om arbete, bostadsort eller
andra personliga förhållanden och händelser har förändrats så att de inte kan
härledas till någon specifik individ.
Kvantitativ delstudie
Alla deltagarna rekryterades när de under graviditet besökte
ultraljudsmottagningar för rutinultraljud av fostret. En tid före besöket
skickades ett brev till kvinnornas hemadress med information om studien.
Motivet var att förbereda deltagarna på att de skulle få en fråga om
deltagande. Kvinnorna tillfrågades först efter att ultraljudsundersökningen var
avslutad. Endast de kvinnor vars ultraljud var normalt tillfrågades. Ultraljudet
betecknades som normalt om det uppvisade levande foster utan synliga
missbildningar. Det var barnmorskor vid ultraljudsmottagningen som
tillfrågade kvinnorna om deltagande, inte forskarna.
Deltagarna fick besvara frågeformulär med 68-100 frågor vid fyra tillfällen
under drygt ett år. Att besvara frågorna tar tid i anspråk och kan upplevas som
ett besvär. Det kunde uppvägas av att forskningen bidrar till kunskap runt
kvinnors upplevelser av barnafödande, vilket förhoppningsvis innebar att
deltagandet upplevdes meningsfullt. Kvinnorna kunde avbryta deltagandet i
studien när de ville och utan förklaring. Forskningen syftade inte till att
påverka deltagarna fysiskt eller psykiskt.
Vid utskicket av frågeformulär två månader efter förlossningen beaktades
det faktum att några av deltagarnas barn kunde vara svårt sjuka eller till och
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med ha avlidit i samband med graviditet och förlossning eller tiden därefter.
Det kunde finnas risk för att deltagarna upplevde obehag när de fick
frågeformuläret. Därför kompletterades det med ett brev som tog upp ämnet
med beklaganden om så var fallet. Dessutom informerades berörda
förlossningsavdelningar och barnavårdscentraler som uppmanades kontakta
forskargruppen om sjukdom eller dödsfall inträffat.
Sammantaget beräknas nyttan med de fyra delstudierna för
forskningspersonerna vara större än riskerna. Möjligheten till tillfredsställelse
för forskningspersonerna genom att de med sin medverkan bidrar till ökad
kunskap i ett angeläget forskningsområde ses som större, än risken för
identifiering eller för att på andra sätt skadas genom medverkan i studierna.
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RESULTAT
I detta avsnitt presenteras den essentiella strukturen av fenomenen i delstudie
I, II och IV26, samt huvudresultatet från studie III. Sist i avsnittet presenteras
en sammanfattning av de fyra delstudiernas huvudresultat. För en fullständig
redogörelse av resultatet hänvisas till de enskilda studierna. I diskussionen
diskuteras dock resultatet i sin helhet.

I. Förlossningsrädsla

Förlossningsrädsla, så som det upplevs av gravida kvinnor med svår
förlossningsrädsla, innebär att förlora sig själv som kvinna i en ensamhet.
Att som kvinna förlora sig själv innebär både för förstföderskan som står
inför sin första förlossning och för omföderskan att självkänslan i relation till
barnafödande rubbas, att bilden av sig själv som barnaföderska samt förtroende
och tillit till den egna förmågan att föda barn förändras. Det handlar om en
känsla av utsatthet i relation till egna och andras bedömningar avseende det
egna förhållningssättet till barnafödande. Det finns en strävan att försöka
uppfylla egna och andras förväntningar på graviditet och födande. Lyckas inte
detta rubbas självkänslan och en känsla av misslyckande vänds inåt som ger
känslan av att vara svagare och sämre än andra kvinnor. Känslor av skuld och
skam ökar sårbarheten. Centralt för omföderskorna är att den tidigare
förlossningsupplevelsen har ”skakat om” och på så sätt bidrar till att en känsla
av större osäkerhet infinner sig. Det handlar framförallt om smärtan samt om
negativa upplevelser av kontakten med personalen; att inte ha blivit sedd som
individ. Bilden av sig själv som barnaföderska förändras och försvagas och

I enlighet med den reflekterande livsvärldsansatsen (Dahlberg, et al., 2008) beskrivs den essentiella
strukturen i delstudie I, II och IV i presens. Motivet till förfarandet är att fenomenet ska fokuseras i
beskrivningen, inte det som informanterna sa om fenomenet (Dahlberg, et al., 2008, p. 255). Dock är
resultaten av delstudie I och II i de publicerade artikelversionerna skrivna i imperfekt, detta med
hänsyn till tidskrifternas önskemål. Se även avsnitten om livsvärldsfenomenologisk ansats, s. 25 och
kvalitativ analys s. 35-36.
26
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stämmer inte överens med förväntningarna på sig själv, samt förväntningar
som upplevs från omgivningen.
Ensamheten innebär att kvinnan är fångad av graviditeten, i en situation
utan återvändo och står ensam inför förlossningen. Det är hon ensam som ska
föda, ingen annan kan göra det åt henne. Den förestående förlossningen är
oförutsägbar i det att ingen kan förutse hur det ska gå. Den starka existentiella
ensamheten är skrämmande och försvagar det egna förtroendet till sig själv
som barnaföderska. Det finns en stor osäkerhet runt den egna förmågan att
föda barn samt en fruktan för de egna reaktionerna under och efter
förlossningen samt vid övergången till moderskapet. Det oåterkalleliga i att det
inte finns någon annan utväg än att föda barnet är skrämmande. Att inte få
förståelse för och stöd för rädslan av andra förstärker upplevelsen av att inte
vara en ”riktig” kvinna, vilket ger skuld- och skamkänslor och en upplevelse av
svaghet, sårbarhet och utsatthet. Dock framträder en stark, inre längtan efter
att få uppleva en bra förlossning och att få dela denna positiva erfarenhet med
andra som ett sätt att återupprätta tilliten till sig själv som barnaföderska och
minska känslan av ensamhet.
Förlossningsrädsla beskrivs vidare genom konstituenterna: En fara som
hotar och lockar, att känna sig fångad, att känna sig som en sämre barnaföderska
och att stå själv.

II. Tidigare förlossning

Tidigare förlossning, så som den upplevs av gravida kvinnor med svår
förlossningsrädsla, innebär känslor av att inte vara på plats i förlossningsrummet
samt en ofullbordad förlossningsupplevelse.
Att inte vara på plats i förlossningsrummet innebär att inte till fullo vara
närvarande i sig själv, i nuet, i rummet och/eller i relation till andra, samt att
inte fullt ut aktivt deltaga i det som händer, utan befinna sig ”bredvid” eller
”utanför”. Det handlar om att inte kunna eller få till fullo kroppsligen
medverka i förlossningen, utan att saker som är omöjliga att aktivt ta del av
eller förstå ”bara händer” med kroppen. Det innebär också upplevelser av
chock och av stark ensamhet samt att för kvinnan inte förstå varför hon är där.
Kontakten med barnet förloras stundtals, vilket innebär att förlossningen
förlorar sin mening. Att förlora eller bli fråntagen kontroll, att inte ha tillgång
till en egen kraft, att inte ha några hållpunkter, att inte kunna kommunicera
samt ha svaga och fragmentariska minnen av förlossningen ingår också. Det
finns även upplevelser av att barnmorskan inte till fullo är på plats och ger det
stöd i form av närvaro, engagemang och uppmuntran som kvinnan behöver.
Den ofullbordade förlossningsupplevelsen innebär känslor av ensamhet,
tomhet och förlust samt en upplevelse av att inte själv föda barnet, utan
snarare bli förlöst. Känslan av något som fattas och av att känna sig otillräcklig
i relation till förlossningsupplevelsen är påtaglig. Att kroppen inte fungerar
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tillfredsställande och inte heller behövs för att föda fram barnet, utan att det
krävs medicintekniska åtgärder för en säker förlossning ingår i att erfara
kroppen som icke-fungerande och delvis funktionsoduglig när det gäller
barnafödande. Känslor av att inte vara tillräckligt kompetent och därmed
sämre än andra barnaföderskor ingår.
Korta stunder av att vara på plats i förlossningsrummet, innebär närvaro i
nuet och i sig själv. Det handlar om att vara aktivt deltagande, känna att
förlossningen fungerar och är igång. Kvinnans partner försöker hjälpa henne
att finna sin plats. Att vara på plats innebär även en upplevelse av att
barnmorskan är på plats hos kvinnan, ger stöd, är närvarande och tillgänglig
samt visar tilltro till kvinnans förmåga att föda barn. Att vara på plats har dock
inte förblivit en varaktig känsla i förlossningsupplevelsen, utan istället har
upplevelsen av att inte vara på plats blivit den bestående känslan i upplevelsen
och i minnet av förlossningen och därmed en ofullbordad
förlossningsupplevelse.
Upplevelsen har etsat sig fast och lämnat bestående avtryck i form av
känslor som rädsla, oro, ensamhet, vrede och sorg såväl som bristande tilltro
till den egna förmågan att föda barn samt minskad tillit till förlossningsvården.
Tidigare förlossningsupplevelse beskrivs vidare genom konstituenterna: att
inte ha plats, att inte ta plats, ett bestående avtryck som har etsat sig fast och korta
stunder då det stämmer.

III. Samband mellan förlossningsrädsla och
förlossningsupplevelse

Bland de gravida kvinnorna var det 17,8 % (136) av 763 som uppgav att de
upplevde rädsla inför förlossningen vid ett eller två mättillfällen under mitten
och slutet av graviditet. Vid mätning ett år efter förlossning var det 15,1 %
(115) av 761 kvinnor som uppgav rädsla vid tanke på eventuellt kommande
förlossningar. När det gällde demografiska bakgrundsdata som ålder,
civilstatus, etnicitet, utbildningsnivå och användning av tobak fanns det ingen
skillnad mellan de kvinnor som uppgav rädsla och de kvinnor som inte uppgav
rädsla under graviditet eller ett år efter förlossning.
En bivariat analys visade att paritet (antal barn) inte hade några samband
med förlossningsrädsla under graviditet. Däremot sågs att kvinnor som fött sitt
första barn i högre utsträckning rapporterade förlossningsrädsla ett år efter
förlossningen (RR 2.0, KI27 1.3-2.8). De kvinnor som rapporterade
förlossningsrädsla under graviditet rapporterade också i högre utsträckning
förlossningsrädsla ett år efter förlossningen (RR 4.4, KI 3.2-6.0).
Att ha upplevt en tidigare förlossning som negativ hade samband med
förlossningsrädsla under graviditet (RR 3.7, KI 2.5-5.5). Även att tidigare ha
27

95 % konfidensintervall, se även s. 36.
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upplevt ett akut kejsarsnitt visade sig ha samband med att rapportera
förlossningsrädsla under graviditet (RR 2.6, KI 1.7-4.2). Ett år efter
förlossning var sambandet mellan förlossningsrädsla och upplevelsen av en
tidigare förlossning som negativ ännu starkare (RR 5.2, KI 3,9-7,0). Jämfört
med vaginal förlossning hade alla övriga förlossningssätt samband med
förlossningsrädsla ett år efter förlossningen, som sugklocka (RR 2.3, KI 1.43.8), och planerat kejsarsnitt (RR 2.5, KI 1.5-4.4). Dock fanns det starkaste
sambandet med att tidigare ha genomgått akut kejsarsnitt (RR 3.2, KI 2.14.7).
För att se vilken faktor som starkast bidrog till att förklara
förlossningsrädsla under graviditet hos omföderskor, inkluderades variablerna i
en logistisk regressionsanalys. Upplevelsen av en tidigare förlossning som
negativ visade sig vara den variabel som hade starkast samband med
förlossningsrädsla (RR 5.1, KI 2.5-10.4), följt av akut kejsarsnitt (RR 3.3, KI
2.1-4.7).
När alla statistiskt signifikanta variabler från de bivariata analyserna
inkluderades i en logistisk regressionsmodell visade det sig att starkast
samband med förlossningsrädsla ett år efter förlossning var en negativ
förlossningsupplevelse (RR 10.3, KI 5.1-20.7). Därefter följde
förlossningsrädsla under graviditet (RR 7.1, KI 4.4-11.7), förlossning med
akut kejsarsnitt (RR 2.4, KI 1.2-4.5) och att vara förstföderska (RR 1.9, KI
5.1-20.7).
Sammanfattningsvis kan det konstateras att upplevelsen av den tidigare
förlossningen i helhet som negativ verkar vara viktigare än förlossningssättet
som förklaring till efterföljande förlossningsrädsla hos kvinnor.

IV. Förlossningsrädsla och förlossning i ett längre
tidsperspektiv

Förlossningsrädsla och förlossning i ett längre tidsperspektiv, så som det
upplevs av kvinnor som tidigare har haft svår förlossningsrädsla, innebär en
strävan efter att få alla bitar på plats.
En strävan innebär en process av reflektion och integration frammanad av
en mycket svår förlossningsupplevelse. Kvinnorna upplever att de
ursprungligen inte var rädda för att föda barn, utan det fanns en önskan att
föda vaginalt. Rädsla för att föda kom först efter en svår förlossningsupplevelse
vars berättelse genomsyras av disharmoni. Rädslan innebar då ett
sinnestillstånd av fruktan för att likartade händelser och upplevelser skulle
upprepas vid nästa förlossning. För att våga föda igen blev det nödvändigt att
påbörja ett inre arbete med att konfrontera, bearbeta och försöka förstå den
svåra förlossningsupplevelsen och efterföljande förlossningsrädsla. Målet var
att nästa förlossning skulle bli en mycket bättre upplevelse.
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Att få alla bitar på plats innebär att de olika förlossningsupplevelserna
genom åren blir till en helhet, något som medför att förlossningsrädslan
efterhand förlorar mening. Rädslan är sammanbunden med den tidigare svåra
förlossningsupplevelsen, isolerad och separerad från annat i livet. När
förlossningsrädslan läkt eller graviditet och barnafödande inte längre är en reell
tanke minskas rädslans betydelse och den upplevs som abstrakt. I dag är den
tidigare svåra förlossningsupplevelsen ett läkt ärr efter ett sår som tidigare varit
mycket smärtsamt, eller en sorg. Fortfarande kan ärret smärta till om det blir
berört av något som påminner om de gamla upplevelserna, dock utan att
rädslan blir dominerande. Varje enskild förlossningsupplevelse är en berättelse
som i sin skildring är präglad av disharmoni, harmoni eller av att vara
nedtonad, vilka står i kontrast till varandra. Förlossningsupplevelserna är olika
bitar som efterhand har sammanlänkats och införlivats till en
helhetsupplevelse av barnafödande och kommit att bli en viktig del av den
samlade livserfarenheten.
Förlossningsrädsla och förlossning i ett längre tidsperspektiv beskrivs
vidare genom konstituenterna: Varje förlossning är en berättelse som lever kvar,
förlossningsrädsla är sammanbunden med den barnafödande tiden och
förlossningsupplevelserna är centrala livserfarenheter.

Resultatsammanfattning

De slutsatser som kan dras utifrån de individuella intervjuerna är att tidigare
förlossningsupplevelse är av central betydelse för kvinnors rädsla i samband
med förlossning. Att det finns samband mellan kvinnors förlossningsrädsla
och tidigare negativa förlossningsupplevelser framkom på gruppnivå.
Förlossningsrädsla innebär att förlora sig själv som kvinna i en ensamhet (I).
Det innebär känslor av ensamhet och att självkänsla i relation till
barnafödande rubbas. För gravida omföderskor är upplevelser av föregående
förlossning central. Den har skakat om och innebär en större osäkerhet inför
nästa förlossning (I). Detta verifieras av resultatet i delstudie III som visade att
upplevelsen av en tidigare förlossning som negativ var den faktor som hade
starkast samband med förlossningsrädsla, både under graviditet och ett år efter
förlossningen. Även i ett längre tidsperspektiv uttrycker kvinnor att
förlossningsrädslan kom först efter en mycket svår förlossningsupplevelse (IV).
Förlossningsrädsla ett år efter förlossningen visade sig ha samband med att
kvinnorna uppgett rädsla under graviditet (III). Andra faktorer som också
hade samband med förlossningsrädsla efter ett år var att ha varit förstföderska
samt att ha genomgått instrumentell förlossning, där akut kejsarsnitt visade
det starkaste sambandet. En helhetsupplevelse av den tidigare förlossningen
som negativ visade sig vara viktigare än förlossningssättet som förklaring till
efterföljande förlossningsrädsla (III).
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Sett i ett längre tidsperspektiv beskrivs rädsla som ett sinnestillstånd av
fruktan för att likartade händelser och upplevelser skulle upprepas vid nästa
förlossning (IV). Gravida kvinnor beskriver att den förestående förlossningen
upplevs som oförutsägbar i det att ingen kan förutse hur den ska gå (I). För att
våga föda igen är det nödvändigt att påbörja ett inre arbete med att
konfrontera, bearbeta och försöka förstå (IV). Målet är att nästa förlossning
ska bli en mycket bättre upplevelse (IV). Ytterligare drivfaktorer är en stark
längtan efter en bra förlossning och utsikten att få dela goda erfarenheter av
förlossning med andra (I). Förhoppningar om att återupprätta tillit till sig själv
som barnaföderska och minska känslor av ensamhet finns också (I).
En tidigare svår förlossningsupplevelse innebär känslor av att inte vara på
plats i förlossningsrummet. Det handlar om att inte till fullo vara närvarande och
deltagande i förlossningen (II). Det inbegriper upplevelser av chock, stark
ensamhet och svårigheter att kommunicera. Kvinnorna upplever att
barnmorskorna inte är på plats och ger det stöd de behöver. Liknande
upplevelser av att inte bli sedd som individ av personalen under förlossningen,
beskrivs av omföderskor i delstudie I. En ofullbordad förlossningsupplevelse
innebär upplevelser av att inte själv föda barnet, utan att snarare bli förlöst (II).
Det inbegriper känslor av tomhet och ensamhet. Upplevelser av att inte aktivt
medverka innebär känslor av inkompetens. Kroppen fungerar inte som den
ska, utan istället krävs det medicintekniska åtgärder för en säker förlossning
(II). Upplevelsen etsar sig fast och lämnar bestående avtryck i form av känslor
av rädsla, ensamhet, vrede och sorg samt en minskad tillit till
förlossningsvården (II).
Efter lång tid uttrycks olika förlossningsupplevelser som berättelser
präglade av disharmoni, harmoni eller av att vara nedtonad, vilka står i
kontrast till varandra (IV). Förlossningsrädslan är sammanbunden med en
tidigare svår förlossningsupplevelse, uttryckt i en disharmonisk ton.
Förlossningsupplevelsen är idag ett läkt ärr efter ett sår, eller en sorg.
Fortfarande kan ärret smärta till, dock utan att rädslan blir dominant (IV).
Arbetet med förlossningsrädsla samt tidigare och efterföljande
förlossningsupplevelser, uttryckta som en strävan efter att få alla bitar på plats,
är en viktig del av kvinnornas samlade livserfarenheter och har medfört att
förlossningsrädslan efterhand förlorar mening (IV).
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DISKUSSION
De kvalitativa och kvantitativa delstudierna visar på olika sätt betydelsen av
föregående förlossningsupplevelse för kvinnors rädsla i samband med
förlossning. I de kvalitativa delstudierna I, II och IV är den tidigare svåra
förlossningsupplevelsen central för kvinnornas förlossningsrädsla. I den
kvantitativa delstudien (III) har samband påvisats på gruppnivå mellan
förlossningsrädsla och en tidigare negativ förlossningsupplevelse utifrån ett
frågeformulär i tidsperspektivet från graviditet till ett år efter förlossning.
Avsnittet börjar med diskussion av avhandlingens resultat för att sedan
fortsätta med metoddiskussion. Resultatdiskussionen tar avstamp från två
företeelser som identifierats som väsentliga: Förlossningsrummet och Kvinnors
förlossningsberättelser, för att sedan avslutas med Att förstå förlossningsrädsla
utifrån kvinnors förlossningsupplevelser. Sist i avsnittet återfinns
avhandlingens slutsatser, kliniska implikationer och förslag till fortsatt
forskning.

Förlossningsrummet

Centralt i de kvalitativa delstudierna är det rum där kvinnorna har fött barn.
Förlossningsrummet har varit platsen för de upplevelser och händelser som
kvinnorna har beskrivit. Rummet är beläget på ett sjukhus och utrustat för att
bistå mor och barn under förlossningen. Förutom en födande kvinna och
barnet i hennes mage inbegriper förlossningsrummet även aktörer som
partner, barnmorska, doula och läkare. Avsnittet har sin utgångspunkt i
företeelser, händelser och upplevelser i förlossningsrummet och avses att vara
ett resonemang runt kvinnors förlossningsrädsla i relation till deras
förlossningsupplevelser. Det är en diskussion av förlossningsrummet ur olika
perspektiv som berör utformning, övervakning, teknik, makt, ensamhet,
lidande och trauma i relation till delstudiernas resultat.
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Makt, övervakning och teknik

Ett sätt att fördjupa förståelsen av förlossningsrummet är att relatera till
filosofen Foucaults28 begrepp "panopticon" – det allseende ögat (Foucault,
2004). Panopticon beskrivs som en maktstruktur vilken både är en disciplinär
ordning och en arkitektur. Det centrala är den disciplin och kontroll som kan
utövas på individen genom övervakning. Den är tillämplig på alla sorts
anstalter där man inom en begränsad yta ska övervaka ett visst antal personer.
Den mest extrema formen av panopticon är fängelset, utformat som en rund
byggnad med centralt beläget vakttorn, där vakterna kan övervaka och
kontrollera fångarna. Däremot kan fångarna inte se vakterna (Börjesson &
Rehn, 2009; Foucault, 2004). Det innebär att fångarna i tron att de blir
övervakade, trots att de inte säkert vet, också kontrollerar och disciplinerar sig
själva (a.a.).
Foucault (2004) framhåller att tillämpningen av panopticon även kan
används på andra institutioner som exempelvis sjukhus och skolor.
Användning av det panoptiska systemet på sjukhus har som syfte att bevara
hälsan hos individer och ses som ett sätt att ordna, fördela och infoga dessa
individer i förhållande till varandra (Foucault, 2004).
Efter att de svenska förlossningsavdelningarna under 1990-talet
centraliserades är de placerade på stora sjukhus, i nära anslutning till
operations-, intensivvårds- och neonatalavdelningar. Vanligtvis är
förlossningsavdelningar planerade och byggda för att fungera rationellt med
möjlighet till övervakning. Foucault framhåller att det centrala i det
panoptiska systemet är den osynliga och anonyma övervakningen där individen
blir ett objekt för påverkan och undersökning (2004). Ur detta perspektiv kan
barnaföderskor på förlossningsavdelningar ses som individer satta under
vetenskaplig övervakning, klassifikation och dokumentation. Som exempel kan
nämnas att det under förlossningen är vanligt med centralövervakning av
fostrets hjärtljud i relation till kvinnans värkar, så kallad CTG29 och STAN30.
På förlossningsrummet finns CTG- och/eller STAN-apparater kopplade till
kvinna och foster. Från förlossningsavdelningens centralt belägna expedition
kan barnmorskor och läkare övervaka fostrets hjärtfrekvens och moderns
Michel Foucault (1926-1984) kritiserade den makt som användes för att straffa, lära, uppfostra och
bota (Sunesson, 2004). Han presenterade en syn på makt som något vi alla är utsatta för och samtidigt
utövar (Börjesson & Rehn, 2009). En av Foucaults mest centrala budskap var att makt och kunskap är
nära hopkopplade (Börjesson & Rehn, 2009).
29
Övervakning med cardiotocografi (CTG) innebär att fostrets hjärtfrekvens registreras tillsammans
med värkaktiviteten i kvinnans livmoder (Amer-Wåhlin & Herbst, 2008, p. 254). Yttre CTG innebär
att teknisk utrustning kopplad till en apparat vid kvinnans sida, appliceras med band utanpå hennes
mage. Inre CTG medför att en elektrod appliceras på fostret via kvinnans vagina och ansluts till
apparaten med en sladd. Det förekommer också s.k. trådlös övervakning där kvinnan har större
möjligheter att röra sig fritt.
30
STAN innebär CTG i kombination med ST-analys dvs. en analys av fostrets hjärtslag, EKG
(Reimegård, 2009). Övervakningen medför att en elektrod appliceras via kvinnans vagina på fostret.
28
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värkar via TV-monitorer märkta med förlossningsrummets nummer.
Barnaföderskan blir därmed en övervakad individ. Troligtvis vet kvinnan om
att hon blir övervakad, men inte av vem eller hur många. För personalen på
förlossningsavdelningen betyder centralövervakning bland annat att
fosterljuden kan observeras även när de inte är närvarande hos kvinnan.
Att inte ha en plats i förlossningsrummet innebar för kvinnorna i delstudie
II bland annat att personalen hade högre tilltro till medicinsk teknik och
syntetiska hormoner som tillförlitliga sätt att få dem säkert förlösta än vad de
hade till deras förmåga att föda. Kvinnorna upplevde att personalen hellre
följde rutiner baserade på statistiska analyser än lyssnade på deras individuella
behov. Den teknik och apparatur för övervakning som används (CTG, STAN
och ultraljud) kan för kvinnan innebära att kroppen förläggs ”utanför” henne
och skapa svårigheter för henne att tolka kroppens signaler i relation till
apparaten, något som Johannisson (1990) beskrivit i relation till modern
medicin. Detta illustreras av en kvinna i delstudie II:
”Nej det var liksom som att någon annan styrde förlossningen. Som att
det var något annat, det visades ju på skärmarna // Hur värkarna var
och hur barnet mådde // Jag var inte med min kropp kändes det som
(delstudie II).
I delstudie II beskriver kvinnorna att det var svårt att finna sin plats i
förlossningsrummet. Kvinnorna upplevde sig beroende av och bundna till
apparaterna. Det var andra människor som kontrollerade förlossningen, som
startade den och som avslutade den. Det innebar en upplevelse av att inte
känna sig viktig för förlossningsprocessen, en känsla av att bli förlöst, snarare
än av att föda. Det innebar också ett erfarande av den egna kroppen som ickefungerande och delvis funktionsoduglig när det gäller barnafödande. Jansson
beskriver obstetrikens utveckling under 1960-1985 som en övergång från
väntandets konst till handlandets konst, s.k. aktiv obstetrik. Perioden
kännetecknas av en betydande teknikoptimism med samarbete mellan läkare,
ingenjörer och elektronikföretag där användningen av CTG blev central
(Jansson, 2008). Barnaföderskan blev alltmer en kropp/maskin som behövde
mätas, övervakas och justeras (Jansson, 2008). Personalens fokusering av
kvinnans kropp som en maskin vilken måste övervakas och justeras, istället för
henne som människa tydliggörs i kvinnornas beskrivningar i delstudie II.
Dock uppfattar kvinnor också användning av CTG-övervakning som
trygghetsskapande, även om de tillhör en s.k. lågriskgrupp (Hindley, Hinsliff,
& Thomson, 2008). Frågan är om CTG-övervakning, inte bara för födande
kvinnor utan också för personal, är ett mål eller ett medel för att känna
trygghet under förlossning (Devane, Lalor, Daly, McGuire, & Smith, 2012).
Ovanstående tydliggör likafullt att det behövs forskning om vad CTGövervakning och andra medicinsk-tekniska åtgärder innebär för kvinnors
upplevelser av sig själva som barnaföderskor, samt deras möjligheter att röra
sig och agera fritt i förlossningsrummet.
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Foucault (2004) beskriver också panopticon som ett sätt att upprätthålla
hierarkier och pekar på disciplinens betydelse i en övervakande maktapparat.
Det blir ett slags ”katten på råttan-struktur” där makt och disciplin
upprätthålls genom överchefers övervakning av underchefer (a.a). Överfört på
förlossningsvård står barnaföderskan lägst i denna hierarki. Det illustreras av
beskrivningar i delstudie II där kvinnorna upplevde sjukhusmiljön som tuff,
effektiv och fokuserad på det som var sjukt. Det beskrivs som svårt att kritisera
personalen då kvinnorna upplevde sig vara beroende av dem i en utsatt
situation. En kvinna beskriver upplevelsen av underläge på följande sätt:
Jag blev så förvånad över mig själv att jag inte förra gången [under
förlossningen] hade mer kraft att säga ifrån. För jag är kanske egentligen
inte den som inte säger ifrån, men i den situationen var jag verkligen
helt // jag sa ingenting nästan // utan bara accepterade, och till slut bara
ett rop på hjälp (delstudie I).

Ensamhet

Ett annat sätt att förstå förlossningsrummet är Höjebergs (2000) beskrivning
av ett existentiellt laddat rum, en skådeplats för bl. a. medvetna och omedvetna
krafter (Höjeberg, 2000). Trots att kvinnorna i de kvalitativa delstudierna haft
sin partner med vid förlossningarna, finns det upplevelser av ensamhet. I
förlossningsrummet är det kvinnan ensam som föder, ingen annan kan göra
det åt henne. Fredelius et al. (1994) menar att:
”På ett personligt psykologiskt plan kvarstår döden som en realitet för
varje barnaföderska. Födelsen påminner om sin motsats, döden. Födelsen
är urbilden för alla separationer, även den yttersta, separationen från
livet” (s. 101).
I delstudie II beskrivs känslor av total ensamhet, kvinnorna visste inte vad
de skulle ta sig till. De upplevde att det inte fanns någon närvarande som
kunde hjälpa dem att ta sig ur ensamheten. Att inte ta plats i
förlossningsrummet innebar en vilja att kommunicera den svåra belägenheten
under förlossningen, men kvinnorna upplevde situationen som så starkt
pressad att de hamnade i ett apatiskt tillstånd utan förmåga att tala och röra
sig. Att vara utan kontakt med andra människor under förlossningen
upplevdes som mycket svårt. Att ha ett starkt behov av hjälp men inte veta hur
man skulle göra för att få den hjälpen upplevdes som mycket ensamt. Eriksson
(1994) beskriver att "ensamheten blir till ett lidande då människan blir för
ensam i sin ensamhet" (s. 45). Känsla av ensamhet relaterar till upplevelsen av
mening och sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010), något som kvinnorna
saknade när de under förlossningen inte hade kontakt med andra och/eller
förlorade förbindelse med att de födde barn.
I detta sammanhang är det viktigt att ställa sig frågan vilken plats
barnafödandets existentiella dimensioner får i dagens förlossningsrum. Får
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kvinnan utrymme att formulera tankar och känslor runt existentiell ensamhet,
liv, död och moderskap?

Lidande och trauma

I de kvalitativa delstudierna beskrivs upplevelser av vården som kan relateras
till vårdlidande31, vilket pekas ut av Eriksson (1994) som "ett onödigt lidande
som med alla medel bör elimineras" (s. 98). Kvinnorna upplevde att de inte
fått det stöd de hade behövt av barnmorskorna. De hade inte heller fått hjälp
trots att de hade bett om det. Det finns beskrivningar av barnmorskor som
kalla. Att de inte talade med kvinnan utan istället talade över eller förbi henne:
”Och hon var väldigt kall och väldigt hård och tog inte i mig över huvud
taget // det var som att hon inte trodde att jag hade ont” (delstudie II).
En del av de medicinska interventioner som gjorts beskriver kvinnorna som
skrämmande och svåra att förstå. De upplevde sig rutinmässigt vårdade och
behandlade, som en i raden av födande.
"Jag var mer en sak, jag var liksom inte en människa utan jag var ju
bara någonting där alltså som dom skulle få ut någonting ur" (delstudie
II).
Liknande beskrivningar finns i studier av förlossningstrauma (Beck, 2004a),
där kvinnor upplevde att deras traumatiska förlossningsupplevelser sågs som
rutin av personalen på förlossningsklinikerna. Kvinnors traumatiska
förlossningsupplevelser är inte främst relaterade till förlossningssättet, utan till
barnmorskornas förhållningssätt (Thomson & Downe, 2008). Förlossningarna
kan även upplevas som övergrepp (Thomson & Downe, 2008). I en studie om
icke-stödjande barnmorskor beskrev kvinnorna hur de kände sig förödmjukade
av barnmorskor som ignorerade dem, inte lyssnade på dem, inte trodde dem
och hanterade deras kroppar på ett slarvigt sätt (Eliasson, Kainz, & von Post,
2008). Centralt i delstudie II var också svårigheter för kvinnorna att fullt ut
medverka i förlossningen. För både barnaföderska och barnmorska handlar
kvinnans kroppsliga förankring i födandet om närvaro och tilltro till kroppens
kapacitet, samt att stödja kvinnan i att "vara sin kropp" (Lundgren &
Dahlberg, 1998; Lundgren & Dahlberg, 2002).
Traditionellt har det alltid funnits stödjande personer runt en födande
kvinna med uppgift att ge stöd och kunna lindra oro (Lundgren, 2010). Redan
under antiken beskrev den grekiske läkaren Soranos (Soranos, 2001) vikten av
att hjälpkvinnorna vid förlossning, som skulle vara tre stycken förutom
barnmorskan, hade förmågan att lugna en rädd barnaföderska. Barnmorskan
Eriksson (1994) beskriver vårdlidande i fyra övergripande kategorier: kränkning av patientens
värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård. Dahlberg (2002; Dahlberg &
Segesten, 2010) beskriver vårdlidande som att den lidande människan blir åsidosatt och att i
bemötande från personal blir hennes lidande inte uppmärksammat.
31
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Loyse Bourgeois32 skrev läroböcker om förlossningskonst på tidigt 1600-tal
(Lundgren, 2010). I dessa gavs detaljerade beskrivningar av värdet i att skapa
en tillitsfull relation med den födande kvinnan och att vara öppen, flexibel
samt visa medkänsla (a.a.). Höjeberg beskriver att för forna tiders hjälpkvinnor
i Sverige var skickligheten att kunna lugna kvinnan av större betydelse för
deras kompetens än att hjälpkvinnorna själva hade fött barn (Höjeberg 2000).
När antropologen Kitzinger (2006) beskriver det moderna förlossningsrummet
gör hon det med betydligt större dramatik:
"The delivery room is simultaneously an electronic nerve centre, a theatre
in which a medical drama is enacted, and a shrine where the obstetrician
is high priest" (s. 29).
Frågan är om förmågan att lugna kvinnan och inge henne trygghet är något
som är framträdande i dagens förlossningsrum. Eller råder det motsatta
förhållandet: Att atmosfären och kulturen i förlossningsrummet oroar och till
och med skrämmer kvinnor i den grad att de senare utvecklar
förlossningsrädsla? Dahlen (2010) lyfter fram faran med att barnmorskors och
obstetrikers rädsla för risker i samband med barnafödande överförs på födande
kvinnor. En viktig del av kompetensen för personal är att kunna balansera
rädsla för komplikationer med tilltro till förlossningsprocessen (Dahlen, 2010).
Höjeberg (2000) beskriver att förr kanaliserades rädsla via de ritualer som
omgav barnaföderskan i barnsängsrummet. Men hur kanaliseras rädslan idag?
”Är det rent av på det viset att apparaterna håller på att ritualiseras?
Tillskrivs därmed apparaterna krafter de inte har? För i tron på att vi är
medicinskt rationella, så glömmer vi bort det irrationella i det
existentiella. In till barnsängsrummet får Döden aldrig komma och ta
Livet i hand, men gör det ändå" (Höjeberg, 2000, s. 239).
Kvinnorna i delstudie II beskrev att upplevelser av att inte ha varit på plats
under förlossningen, av att ha svävat över sängen, att inte ha varit i ”den
vanliga verkligheten” har etsat sig fast i minnet. De beskrev också delar av
förlossningarna som overkliga och hade bitvis fragmentariska minnen. Ur ett
långtidsperspektiv liknas minnet av tidigare svåra förlossningsupplevelser vid
ett läkt ärr eller en sorg. Ärret kan fortfarande smärta till om det blir berört av
något som påminner om upplevelsen (delstudie IV). Dessa upplevelser kan
hänvisas till begreppet dissociation i relation till förlossningstrauma (Ayers,
2007; Thomson & Downe, 2008) och efterföljande posttraumatisk stress och
PTSS (Beck, 2004b; Wijma, et al., 1997).

32

Loyse Bourgeois (1564-1636) var verksam vid det franska hovet (Lundgren, 2010).

52

Förlossningsrummet - ett övervakat och oskyddat rum

I förlossningsrummet kan kvinnor bli objekt för en övervakning, som innebär
kontroll, underordning och maktlöshet. De lämnas alltför ensamma och utan
skydd, vilket kan innebära ett lidande så starkt att upplevelserna kan bli
traumatiska. Kvinnorna har begränsade möjligheter att påverka sin plats i
rummet, dess utformning samt sin vård. Det behövs mer forskning om
förlossningsrummets betydelse för kvinnors förlossningsupplevelser (Fahy &
Parratt, 2006).
Rädsla i samband med förlossning är ett fenomen som berör djupa
dimensioner hos individen, men också strukturer i samhället som handlar om
tradition, kunskap och makt. För att förstå det komplexa fenomen som
förlossningsrädsla innebär är det viktigt att se på betydelsen av det moderna
förlossningsrummet. Eftersom många kvinnor inte har förlossningsrädsla när
de går in i sin första förlossning (Waldenström, et al., 2006) kan ovanstående
tolkning av barnsängsrummet ha betydelse för kvinnors utvecklande av
förlossningsrädsla.
När det gäller kvinnors upplevelser av att föda barn är det av betydelse att
betona att många kvinnor har positiva förlossningsupplevelser i dagens
förlossningsrum (Callister, et al., 2001; Halldorsdottir & Karlsdottir, 1996;
Rijnders et al., 2008; Waldenström, 1999). Denna avhandlings resultat
indikerar dock att det är viktigt att problematisera förlossningsrummet utifrån
frågeställningar som: Är det så att företeelser, händelser och upplevelser i
förlossningsrummet skapar förlossningsrädsla och därmed ett onödigt lidande
hos kvinnor? Lämnas kvinnor alltför ensamma i förlossningsrummet? Har vi
en alltför ensidig fokusering på de medicinska/biologiska aspekterna av
förlossning? Har barnaföderskan reducerats till objekt? Vem har makten över
förlossningsrummet?
Förlossningsrummets utformning samt den vård som ges till kvinnor i
rummet påverkas av de maktstrukturer som finns i samhället. Den medicinska
säkerheten är hög men kvinnans autonomi förhållandevis låg. Barnafödande
kvinnor är individer, de är olika varandra och har därmed varierande behov.
Det är därför viktigt att inte alla förlossningsrum är lika, utan att kvinnor ges
alternativ i födandet.
Vi måste sträva mot utformandet av ett förlossningsrum som lämnar
utrymme för kvinnor att som subjekt i en trygg och skyddad miljö, få uttrycka
de känslomässiga och existentiella dimensionerna av barnafödandet samtidigt
som kraven på medicinskt säker vård uppfylls. Det är också av betydelse att
kvinnor själva har makt att påverka vården. Kvinnors behov av såväl emotionell
som medicinsk säkerhet under förlossning bör tillgodoses. Därigenom kan
onödigt lidande besparas och kvinnors förlossningsrädsla i framtiden
förhoppningsvis minskas.
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Kvinnors förlossningsberättelser

Ett behov av att berätta om sina förlossningsupplevelser har varit starkt
framträdande hos de 23 kvinnorna i de kvalitativa delstudierna. Vad de
kvinnor som i delstudie III kryssat i rutorna negativ eller mycket negativ, på
frågan om hur de upplevt föregående förlossning, har att berätta kan vi bara
ana oss till.
En förlossning är en del av det levda livet som återberättas i en
förlossningsberättelse (Marander-Eklund, 2000). Förlossningsberättelser är
personliga skildringar om upplevelser av att föda barn och kan vara verbala
eller skriftliga (Johnson Dahlke, 2009). Förklaringar till det starka behovet att
berätta om sina förlossningar är att det ger kvinnor möjlighet att förstå och ge
mening åt deras upplevelser och därmed underlätta övergången till
moderskapet (Callister, 2004; Johnson Dahlke, 2009). Det ger också möjlighet
till debriefing och bearbetning av svåra förlossningsupplevelser samt att
komplettera delar som kanske saknas (a.a.). Att berätta ger tillfällen att i
gemenskap med andra kvinnor utbilda, varna och dela värderingar men också
att roa åhörare samt att formulera sin identitet (Callister, 2004; Johnson
Dahlke, 2009).
I delstudie IV visade det sig att trots de år som förflutit är varje förlossning
en berättelse som sitter kvar i kvinnornas minne. Berättelserna skildras i olika
toner som är fyllda av disharmoni, harmoni eller i en tredje mer nedtonad
stämning. Detta resultat indikerar ett mer nyanserat sätt att uttrycka komplexa
förlossningsupplevelser (Larkin, et al., 2009), än de dualistiska uttrycken
positiv och negativ som vanligtvis används. Det behövs forskning som
fokuserar förlossningsupplevelser på ett mer mångsidigt sätt.
I delstudie IV går kvinnorna genom berättelserna lätt tillbaka i tiden och
skildrar förlossningarna livfullt, känslosamt och detaljerat. Marander-Eklund
(2000) har påvisat att skildringen av faktiska händelser i förlossningsrummet
inte förändras över tid och att förlossningsberättelser är mer nyanserade och
återges med större distans efter ett år (Marander-Eklund, 2000).
Callister (2004) beskriver förlossningsberättelsen som en möjlighet för
kvinnan att lyfta fram rädslor, bekymmer och känslor av besvikelse och
otillräcklighet, men också som en möjlighet att se sina starka sidor.
Förlossningsberättelsen kan också få betydelse för läkning efter en svår
förlossningsupplevelse (Callister, 2004). Att berätta kan vara ett sätt för
kvinnan att själv bearbeta en svår förlossningsupplevelse då ingen annan hjälp
finns att tillgå (Johnson Dahlke, 2009). Att stödja kvinnan att återge sin
förlossningsberättelse är en viktig intervention efter en svår och/eller
traumatisk förlossningsupplevelse (Callister, 2004; Gamble et al., 2005).
Gamble och Creedy (2009) beskriver en modell för samtal efter traumatiska
förlossningsupplevelser med fokus på relationen mellan kvinna och
barnmorska. Dock förordar Levine (2010) att traumabehandling också bör
innefatta en medvetenhet hos både klient och terapeut om kroppen som bärare
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av trauma. Han förordar att traumaterapi först bör starta med kroppen för att i
ett senare skede också involvera individens tankar och känslor (Levine, 2010).
Det behövs mer forskning om olika typer av behandlingsformer vid
behandling av förlossningstrauma (Nyberg, Lindberg, & Öhrling, 2010).
Förlossningsberättelsen som verktyg för läkning, bearbetning och terapi
behöver lyftas fram och beskrivas tydligare både kliniskt och teoretiskt.
Förlossningsberättelsen som redskap för behandling av förlossningsrädsla, men
också som verktyg för att förebygga förlossningsrädsla behöver utforskas mer.
Framförallt är det viktigt att ge utrymme åt kvinnors förlossningsberättelser
inom olika vårdkontexter, som till exempel vid besök hos barnmorska under
graviditet och efter förlossning, vid förlossning, på BB och på
barnavårdscentraler. Att förlossningssättet hade mindre betydelse som
förklaring till efterföljande förlossningsrädsla visade sig i avhandlingens
delstudie III. I de kvalitativa studierna fanns det kvinnor som genomgått
normal förlossning, akut kejsarsnitt eller sugklocka. Men det kan vara svårt att
fånga upp dessa kvinnor. Ett hjälpmedel är att använda enkla frågor av den typ
som nyttjades i delstudie III om förlossningsupplevelse.
Syftet med prologen om Maria, var att spegla en kvinnas berättelse mot
förlossningsjournalens anteckningar för att uppmärksamma att det är två helt
olika berättelser. Av förlossningsjournalen är det svårt att utläsa kvinnors
upplevelse av förlossningen. Det kan man bara göra genom att lyssna till deras
förlossningsberättelser.

Att förstå förlossningsrädsla utifrån kvinnors
förlossningsupplevelser

De kvalitativa delstudierna I, II och IV visar att kvinnornas tidigare
förlossningsupplevelser är centrala för deras förlossningsrädsla. I delstudie III
tydliggörs att det finns ett samband mellan kvinnors förlossningsrädsla och
deras tidigare förlossningsupplevelser. Det innebär ett närmelsesätt som inte
tidigare har haft så stort fokus i forskning och i vården. Den bild som
framträder utvidgar vår förståelse av företeelsen då den ger möjlighet att förstå
kvinnors rädsla utifrån deras tidigare upplevelser av att föda barn.
Det är inte svårt att uppfatta kvinnornas efterföljande rädsla för förlossning
som en fullt adekvat reaktion på svåra upplevelser. Kvinnornas upplevelser ger
signaler om att det är viktigt att kritiskt granska och problematisera den vård
de erhållit under förlossningen (Eriksson, et al., 2006; Liljeroth, 2009). Det är
uppenbart att vården under förlossningen inte skänkt kvinnorna trygghet och
tilltro utan tvärtom, skapat otrygghet och bristande tillit. Det kan finnas praxis
inom förlossningsvården som bidrar till kvinnors oro (Liljeroth, 2009).
Faktorer som enligt avhandlingens resultat bidrar till efterföljande rädsla är
händelser och upplevelser som omöjliggör för kvinnor att vara närvarande i
förlossningsrummet, att ta plats och föda av egen kraft. Av speciell betydelse är
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upplevelser av att barnmorskor inte är på plats och ger det stöd kvinnorna
behöver. Upplevelserna kan etsa sig fast hos kvinnor och få betydelse för
efterföljande förlossningsrädsla.
Liljeroth (2009) påpekar det anmärkningsvärda i att forskning om
förlossningsrädsla inte undersökt möjligheterna att förebygga rädslor inför
förlossningen. Att utveckla forskning som förebygger förlossningsrädsla
innebär studier som skiljer sig från de som vanligtvis görs i området. Det
innebär att identifiera stödjande faktorer under förlossning som på sikt kan
förebygga förlossningsrädsla. Ett exempel är vikten av en god relation mellan
kvinna och barnmorska under förlossning (Hodnett, 2002; Hodnett, et al.,
2011; Hunter, 2002; Lavender, Walkinshaw, & Walton, 1999).
Avhandlingens resultat indikerar att kunskap om kvinnors behov av stöd under
förlossning behöver utökas.
Den ökade fokuseringen av kvinnors förlossningsrädsla inom forskning, på
kliniker och i media har bidragit till att det blivit mer legitimt för kvinnor att
tala om sina känslor runt barnafödande (Liljeroth, 2009). Det finns studier
som varit inriktade på egenskaper hos kvinnor som förklaring till
förlossningsrädsla. Som exempel kan nämnas psykisk sjuklighet (Rouhe, et al.,
2011), personlighetsdrag (Ryding, et al., 2007) eller minskad tolerans för
smärta (Saisto, Kaaja, et al., 2001). Ett alltför ensidigt fokus på kvinnors
individuella egenskaper kan ta bort fokus från brister inom förlossningsvård,
vilka också kan utgöra orsaker till kvinnors rädsla (Liljeroth, 2009). I
avhandlingens kvalitativa delstudier präglas kvinnornas förlossningsupplevelser
av deras personlighet, historia, aktuella livssituation samt sociala och kulturella
förutsättningar. Det är angeläget att det finns öppenhet för att kvinnor tar
med sig tidigare livsupplevelser in i förlossningsrummet som också kan
påverka henne vid en så påfrestande och kraftfull livshändelse. Men det är
viktigt att inte patologisera kvinnors varierande förutsättningar. Födande
kvinnor bör mötas som unika individer med mångahanda erfarenheter av livet,
något som är ledande för en vård som stödjer och stärker kvinnors inneboende
resurser på egna villkor (Berg & Lundgren, 2010). Dock tydliggör
avhandlingens resultat det nödvändiga i att problematisera omständigheter
runt kvinnors tidigare förlossningar. Inom detta område krävs mer forskning.
Ett viktigt perspektiv som blir synligt genom avhandlingens resultat är att
en god förlossningsupplevelse har potential att läka kvinnors tidigare svåra
förlossningsupplevelser. Det visar sig i delstudie IV hos kvinnor som beskriver
efterföljande förlossning i en harmonisk ton. Upplevelsen av den efterföljande
förlossningen visade kvinnan på ett annat sätt att föda som stärkte och
upprättade henne, och innebar läkning av den tidigare svåra
förlossningsupplevelsen. Beck och Watson (2010) beskriver att förlossning
efter tidigare upplevt förlossningstrauma har kapacitet att läka eller
återtraumatisera kvinnor. En läkande förlossningsupplevelse innebar känslor
av att äga sin kropp, av självbestämmande (eng. empowerment) och kontroll
(Beck & Watson, 2010). Kvinnorna beskrev förlossningar där ett minimum av
56

teknisk övervakning och intervention förekom (a.a). Upplevelse av förlossning
som helande kan också innebära en positiv omvärdering av synen på sig själv
(Milan, 2003). Beck och Watson (2010) lyfter fram personalens roll som
avgörande och beskriver förlossningen som ett gyllene tillfälle och ett
professionellt ansvar för personal att hjälpa kvinnor till en god
förlossningsupplevelse. Ovanstående studiers resultat lyfter fram vikten av att
fokusera på efterföljande förlossningsupplevelse som ett kraftfullt verktyg i
behandlingen av kvinnor med förlossningstrauma, men också av
förlossningsrädsla. Kvinnorna i delstudie IV beskrev förlossningsrädsla som
sammanbunden med tidigare svåra förlossningsupplevelser. De kvinnor som
skildrade efterföljande förlossningar i harmonisk ton uttryckte att
förlossningsupplevelsen också hade potential att läka deras förlossningsrädsla.
Fortfarande kunde ärret eller sorgen göra sig påmind, dock utan att rädslan
blev dominerande. Det öppnar upp för att i vård och behandling av
omföderskor med förlossningsrädsla tydligt fokusera på efterföljande
förlossning. Dock behövs det mer forskning i detta område.
Kvinnorna i delstudie IV som uttryckte förlossningsberättelser i en
harmonisk ton gav uttryck för en stark glädje och stolthet över upplevelserna
långt efter att de inträffat. Det har gett upphov till frågan om efterföljande
förlossningsupplevelser är "speciellt" viktiga för kvinnor som tidigare haft svåra
upplevelser. I delstudie I uttrycktes behov av att revanschera tidigare svåra
förlossningsupplevelser. Kanske goda förlossningsupplevelser förblir starka och
levande just för att de får stå i kontrast till svåra upplevelser. Mer forskning
behövs om detta.
Slutligen, rädsla i samband med förlossning är ett problem för kvinnor i
relation till barnafödande. För personal inom mödra- och förlossningsvård är
kvinnors förlossningsrädsla en utmanande uppgift som tar mycket tid i anspråk
(Salomonsson, et al., 2010). Förlossningsrädsla utgör också en orsak till att
kvinnor både önskar och får kejsarsnitt (Karlström, et al., 2010; NMI, 2011).
För att få en förståelse för omföderskors förlossningsrädsla inom
förlossningsvård, behandling och forskning är det viktigt att ta utgångspunkt i
kvinnors berättelser om tidigare förlossningsupplevelser. Det bör inbegripa en
förståelse för kvinnors unikhet. Händelser och upplevelser i
förlossningsrummet kan ha betydelse för efterföljande förlossningsrädsla.
Viktiga förutsättningar för att kunna förebygga rädsla i samband med
förlossning, är att utöka kunskapen om kvinnors svåra förlossningsupplevelser
och vilka faktorer som bidrar till positiva och negativa förlossningsupplevelser.

Metoddiskussion

Som tidigare beskrivits i avhandlingens forskningsdesign kan
avhandlingsarbetet beskrivas som en forskningsprocess, där en studie har fått
leda till nästa studie. En process där olika metodologiska frågor har
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uppkommit under arbetets gång Avsikten har varit att studera
förlossningsrädsla ur kvinnors perspektiv, där de fritt kan beskriva sina
upplevelser, samt att vara öppen inför de frågor som kan uppstå under tiden.
Vissa forskningsfrågor har förkastats, såsom att inkludera männens roll, och
andra har lett vidare till en ny delstudie.
Samtidigt som det varit viktigt att inta ett öppet förhållningssätt har det
också varit angeläget att definiera förlossningsrädsla. Denna balansgång
mellan fritt upptäckande och nödvändigheten av att definiera har varit
uppenbar från den första till den fjärde studien. Förlossningsrädsla är ett
begrepp vars definition är oklar, en svårighet som avhandlingens delstudier har
gemensamt med andra studier. I den omfattande litteraturen har olika
definitioner använts som inneburit allt från självdefinierad rädsla till att en rad
olika mätinstrument anlitats.
I de kvalitativa delstudierna (I, II, IV) har kvinnorna själva uttryckt rädsla,
antingen direkt via telefon till barnmorskor på Auroramottagningar, eller till
barnmorska inom mödravård som sedan skickat remiss till Auroramottagning.
Endast kvinnor som bedömts ha svår förlossningsrädsla av barnmorskor på
mottagningarna har tillfrågats om medverkan i de kvalitativa delstudierna. I
delstudie I och II var det Aurorabarnmorskor som tillfrågade om deltagande, i
delstudie IV tillfrågades kvinnorna per brev efter att de valts ut av
barnmorskor på Auroramottagningarna. Definitionen av rädsla i den
kvantitativa delstudien har inneburit att kvinnor själva fått definiera vad de
tolkat förlossningsrädsla som genom att svara på en fråga om
förlossningsrädsla vid olika tillfällen. Frågan har inte tidigare ordagrant
använts på andra studiepopulationer och har enbart genomgått s.k.
ansiktsvalidering, vilket är en svaghet. Däremot har skalan kontrollerats mot
VAS i samma studiepopulation och visat på hög samstämmighet (Haines, et
al., 2011). Om det initiala syftet med studien varit att enbart studera
förlossningsrädsla hade ett validerat instrument som till exempel W-DEQ
kunnat användas, men det bedömdes vara för omfattande med tanke på att
frågeformulären innehöll mellan 68-100 frågor.
När det gäller förlossningsupplevelse i delstudie III så har kvinnorna
tillfrågats om hur de upplevt närmast föregående förlossning och fått välja
svarsalternativ på en fem-gradig Lickertskala, som sedan dikotomiserats till
negativ/positiv. Brytpunkten har här legat mellan de tre första och två sista
svarsalternativen, vilka motsvarats av "negativt" och "mycket negativt". Samma
frågor och brytpunkt har också använts i tidigare studier (Waldenström, et al.,
2006; Waldenström & Schytt, 2009), vilket stärker frågornas tillförlitlighet.
Frågan kvarstår dock om vad svår förlossningsrädsla innebar för kvinnorna
i de kvalitativa delstudierna. Bedömningarna av rädsla har gjorts vid olika
tillfällen och av olika barnmorskor. I den kvantitativa delstudien har kvinnor
klassificerats som rädda om de vid ett av två mättillfällen under graviditet eller
ett år efter förlossning svarat så. Här kan det ha funnits felkällor som innebär
att fler eller färre skulle räknats som förlossningsrädda. Det kan också finnas
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individuella variationer som innebär att vissa kvinnor underskattar respektive
överskattar rädsla. Det finns stora svårigheter med att mäta känslor som rädsla.
Vi vet varken graden eller arten av kvinnornas rädsla, dock får det anses vara
en styrka att studien utgår från svar från kvinnor som själva fått skatta
upplevelse av eventuell rädsla. Problematiskt är också att förekomsten av
förlossningsrädsla under graviditet är mätt på kvinnor både med och utan
erfarenhet av förlossning. Det kan vara svårt att känna rädsla för något man
inte upplevt, eller tvärtom, lätt att vara rädd för det som är okänt.
En svaghet i den kvantitativa delstudien är att den är regional. Den är
utförd på en population som bor i några mindre städer och på landsbygd i
Västernorrland. Frågan är om denna population kan jämföras och anses vara
representativ för kvinnor i Sverige. Troligtvis finns det skillnader, speciellt vid
jämförelser av populationer från Stockholms innerstad eller Norrbottens
landsbygd. Dock uppvisar en jämförelse med en nationell population av
kvinnor som födde barn under 2008 inga stora skillnader (se artikel 3).
Resultaten från den kvantitativa delstudien är beroende av tid och plats och
hänsyn till detta bör tas när de tolkas. De kvalitativa delstudierna baseras på
urval från en region i sydvästra Sverige som är ett tätbefolkat större
stadsområde. För att få möjlighet till så stora variationer i datamaterialet som
möjligt hade det varit en fördel om urvalet också hade inkluderat andra
regioner.
En annan brist är att det i de kvalitativa studierna inte fanns deltagare som
var födda i länder utanför Norden. Samma problem finns i den kvantitativa
delstudien där ett av inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle kunna läsa
och tala svenska. Det skulle vara värdefullt att kunna inkludera kvinnor med
olika kulturell bakgrund. Deras erfarenheter skulle fördjupa förståelsen för den
komplexitet som finns runt förlossningsrädsla. Det är ett område där det
behövs mer forskning.
Utifrån den reflekterande livsvärldsansatsen är det viktigt att eftersöka så
rik variation i data som möjligt, vilket kan innebära att inkludera informanter
som varierar vad gäller demografiska data (Dahlberg, et al., 2008). I delstudie I
och II så täckte urvalet variationer avseende paritet (I), förlossningssätt och
utbildningsnivå. Troligtvis hade studierna vunnit på om urvalet kompletterats
med kvinnor som också var arbetslösa och ensamstående, eftersom annan
forskning pekar mot sådana samband (Laursen, et al., 2008; Saisto, et al.,
2001). En annan brist är att kvinnor med ångestsjukdomar, depressioner eller
annan sårbarhet exkluderades. Syftet var att undvika att belasta kvinnorna
ytterligare genom intervju. Förmodligen är det en viktig variation (Rouhe, et
al., 2011). Urvalet till studie IV blev inte så varierat som det var tänkt på grund
av svårigheten att finna informanter. Det hade varit en fördel om kvinnor som
upplevt också efterföljande förlossning som svår hade deltagit. Det hade varit
fördelaktigt om också kvinnor som önskat och genomgått planerat kejsarsnitt
efter en svår förlossningsupplevelse hade medverkat. Trots avsaknaden av ovan
nämnda variationer i de kvalitativa delstudierna, så erhölls ändå rika
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beskrivningar som har utökat kunskapen om kvinnors upplevelse av
förlossningsrädsla.
Ett stort problem med delstudie III är bortfallet av forskningspersoner.
Vanliga orsaker till bortfall är att forskningspersoner tröttnar, att de inte har
tid att fylla i långa enkäter vid upprepade tillfällen, eller att de flyttar. I studie
III är svarsfrekvensen 51 % av de som initialt tackade ja till att medverka i
studien. Det bör ses mot bakgrund av att det ursprungligen var 2182 kvinnor
som tillfrågades om deltagande. Av dessa var det 763 kvinnor (ca 35 %) som
hade fyllt i alla fyra enkäterna och slutligen deltog i studien. Problem med
bortfall är något som visat sig vara vanligt vid longitudinella studier (Polit &
Beck, 2008). Hänsyn bör också tas till de val forskargruppen gjorde som
baseras på att kvinnor inte svarat på de olika frågeformulären och därmed
betraktades som bortfall. Vid bortfall är det relevant att reflektera över om
studiens effektmått, dvs. om och i så fall hur, den relativa risken kan ha
påverkats. En studies validitet kan ändå vara god, så länge den relativa risken
inte anses vara påverkad av bortfallet (Steineck, Hunt, & Adolfsson, 2006).
Vid analys av kvinnor som valde att inte deltaga i studien visar de
sociodemografiska variablerna att kvinnorna i högre utsträckning var äldre
eller yngre, ensamstående, hade fler barn, hade lägre utbildning, var rökare och
var födda utanför Sverige. Ingen av dessa variabler var associerade med
utfallsvariabeln, vilket innebär att den relativa risken inte bör ha påverkats.
Bortfall av studiepersoner från första till tredje enkäten uppvisade samma
karakteristika med tillägg av större andel arbetslösa, högre BMI (> 30), och
kejsarsnitt på kvinnans önskemål. Den relativa risken kan ha påverkats av att
bortfallet innehöll högre andel av kvinnor med kejsarsnitt, men det är svårt att
avgöra i vilken riktning. Det är möjligt att de kvinnor som inte deltog och
genomgick kejsarsnitt fortfarande var rädda ett år efter förlossningen, något
som också verifieras av annan forskning (Nieminen, et al., 2009). En annan
tolkning är att när dessa kvinnor blev lovade kejsarsnitt försvann rädslan.
Tydligt är att det behövs mer forskning om vilka faktorer som underlättar
respektive ökar kvinnors förlossningsrädsla.
Styrkan med den reflekterande livsvärldsansats som används i de kvalitativa
delstudierna är möjligheten till förståelse av det studerade fenomenet. Genom
kvinnornas berättelser erhålls djupa beskrivningar av fenomen, speciellt med
avseende på dess komplexitet (Dahlberg, et al., 2008). Däremot är det en
svaghet att studierna är kontextuella. De måste förstås i relation till det
sammanhang, men också den tid de utfördes i (Dahlberg, et al., 2008).
Mening upplevs av människor i relation till tid och plats, vilket innebär en
förståelse av mening som oändlig (Dahlberg, et al., 2008; Lundgren, 2011).
Att resultatet är kontextuellt innebär dock inte att det inte kan förstås i ett
annat sammanhang. Generaliserbarhet av fenomenologiska studier handlar
främst om resultatet kan ha relevans i kontext utanför de studerade, s.k.
överförbarhet. För delstudie I, II, och IV bedöms överförbarhet kunna
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genomföras till kontext som liknar förhållanden inom svensk förlossningsvård,
men de måste då relateras till sin nya kontext.
Whittemore, Chase och Mandle (2001), beskriver begreppen
trovärdighet33 (credibility), autenticitet (authenticity), kritiskt förhållningssätt
(criticality) och integritet (integrity) som primära validitetskriterier för
kvalitativ forskning. Sekundära validitetskriterier är klarhet (explicitness),
uttrycksfullhet (vividness), kreativitet (creativity), grundlighet (thoroughness),
överensstämmelse (congruence) och lyhördhet (sensitivity) (Whittemore, et
al., 2001). Trovärdighet och autenticitet samt klarhet och kreativitet
inbegriper om informanternas upplevelser har beskrivits på ett tillförlitligt,
troget och tydligt sätt (a.a.). Studierna har utifrån öppna frågor haft sin
utgångspunkt i informanternas levda upplevelser och stor vikt har lagts vid att
upprätthålla öppenhet och följsamhet till informanternas beskrivningar, något
som beskrivs mer detaljerat i avsnitten om datainsamling, dataanalys och
reflekterad hållning. Kritiskt förhållningssätt och integritet samt grundlighet,
överensstämmelse och lyhördhet innebär huruvida min subjektiva uppfattning
samt det sätt som forskningen har genomförts, har påverkat
forskningsresultaten (a.a). Utifrån den ansats som använts i avhandlingens
kvalitativa studier (Dahlberg, 2011; Dahlberg, et al., 2008) innebär det om en
reflekterad hållning under forskningsprocessen lyckats upprätthållas, detta
beskrivs i avhandlingens avsnitt om livsvärldsfenomenologi, metod samt
reflekterad hållning. Vidare inbegriper validitetskriterierna (Whittemore, et
al., 2001) huruvida data är adekvat med tillräcklig variation och om det finns
överensstämmelse mellan forskningsfråga, metod och resultat, också med
avseende på det aktuella forskningsområdet samt praxis. Beskrivningar av
tillvägagångssätt samt reflektioner relaterade till dessa kriterier finns ovan samt
i resultatdiskussionen.
De båda forskningsmetoder som använts i avhandlingen kompletterar
varandra i strävan att utveckla kunskap och förståelse för kvinnors rädsla i
samband med förlossning. De fyra delstudierna är exempel på hur man
växelvis kan använda forskningsmetoderna utifrån hur forskningsfrågan
utvecklas under forskningsprocessens gång. Den kvantitativa delstudien har
föregåtts av två kvalitativa studier som har gett en bild av betydelsen av den
tidigare förlossningsupplevelsen för kvinnor med förlossningsrädsla. Den
kvantitativa frågeställningen om det finns ett samband mellan
förlossningsrädsla och tidigare förlossningsupplevelse uppstod när resultatet
från de två första kvalitativa delstudierna stod klart. Avhandlingens delstudier
utgör också exempel på hur de olika metodernas perspektiv stärker varandras
resultat. De kvalitativa studierna har bidragit med kunskap som beskriver den
komplexa innebörden av fenomenet förlossningsrädsla. Den kvantitativa
studien bidrar med kunskap om sambandet mellan förlossningsrädsla och
33

Min översättning.
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förlossningsupplevelse. Resultatet från dessa tre studier tydliggör att det var
fenomenet förlossningsrädsla och förlossning i ett längre tidsperspektiv som
skulle undersökas i den fjärde delstudien. Detta förfaringssätt för tankarna till
begreppet mixed methods, där forskningen redan på planeringsstadiet utgår
från integrering av olika kvantitativa och kvalitativa metoder (Polit & Beck,
2008). Fördelar med sådan forskning beskrivs vara ökad validitet och att
forskningsfrågan får styra valet av metod (Polit & Beck, 2008).
Utifrån ovanstående metodologiska överväganden uppstår slutligen frågan
hur avhandlingens validitet ska bedömas. Enligt Polit och Beck (2008) är
validitet ett kvalitetskriterium på om de slutsatser som dragits är riktiga och
berättigade. Vid mätning bör validitet bedömas utifrån i vilken utsträckning
instrument, i detta fall frågorna, har mätt det som de var avsedda att mäta
(Polit & Beck, 2008). En styrka är att forskningsfrågan har fått styra val av
metod, vilket har inneburit att delstudierna utifrån olika perspektiv har
bidragit till att utöka kunskap om förlossningsrädsla. En annan fördel är att
kunskapen fått utgå från kvinnors upplevelser. Speciellt i de kvalitativa
delstudierna där öppna frågor lämnat utrymme för rika beskrivningar av
fenomenens komplexitet. Nackdelar har varit olika utgångspunkter i definition
av förlossningsrädsla, olika urval, inte tillräckligt varierade urval samt bortfall.
Min erfarenhet som barnmorska medför en förståelse som både har
underlättat och försvårat undersökningen. Framför allt i de kvalitativa
delstudierna där forskaren på ett påtagligt sätt är en del av
forskningsprocessen. På ovanstående grunder får de slutsatser som dragits av
avhandlingens resultat ses som riktiga och berättigade. Likafullt bör frågan om
avhandlingens validitet vara öppen med förhoppningen att den transparens
(Polit & Beck, 2008) som eftersträvats vid beskrivning av delstudiernas
planering, genomförande och resultat gör det möjligt för andra att bedöma.

Slutsatser

Slutligen infinner sig frågan vilken kunskap avhandlingen tillför och hur den
ska sammanfattas. Den visar upp en bild av förlossningsrädsla grundad i
kvinnors upplevelser av att föda barn. I de kvalitativa delstudierna I, II och IV
är den tidigare svåra förlossningsupplevelsen central för kvinnornas
förlossningsrädsla. I den kvantitativa delstudien (III) har samband påvisats på
gruppnivå
mellan
förlossningsrädsla
och
en
tidigare
negativ
förlossningsupplevelse utifrån ett frågeformulär till kvinnor i tidsperspektivet
från graviditet till ett år efter förlossning.
Dessa perspektiv illustrerar komplexiteten och den centrala betydelsen av
kvinnors förlossningsupplevelser för efterföljande förlossningsrädsla. Resultatet
tydliggör att det är viktigt att problematisera omständigheter runt tidigare
förlossningar för att förstå kvinnors förlossningsrädsla.
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Avhandlingen visar:
 Att tidigare förlossningsupplevelse har central betydelse för kvinnors
rädsla i samband med förlossning.
 Att upplevelsen av en tidigare förlossning som negativ är viktigare än
förlossningssättet som förklaring till efterföljande förlossningsrädsla.
 För att kunna förstå och hjälpa kvinnor med förlossningsrädsla är det
viktigt att lyssna till deras berättelser om vad som hände i
förlossningsrummet.
Centrala upplevelser i förlossningsrummet är:
 Att inte vara på plats - inte närvarande och/eller deltagande
 Att vara i chock och ha svårigheter att kommunicera
 En ofullbordad förlossningsupplevelse med känsla av att inte själv
föda barnet
 En stark ensamhet och tomhet
 Känslor av inkompetens som barnaföderska
 Att barnmorskor inte är på plats och ger den individuella vård
kvinnor behöver

Kliniska implikationer

Förhoppningen är att den kunskap avhandlingen tillför kan stimulera till
reflektion och diskussion om vård av kvinnor under förlossning.
För att undvika förlossningsrädsla är det viktigt att förlossningsvård fokuserar
på kvinnors upplevelser av att föda barn och kritiskt granskar den vård kvinnor
erbjuds.
 Ge kvinnor både medicinsk och känslomässig trygghet under
förlossning.
 Ge kvinnor individualiserad vård under förlossning och stöd i att föda
barn av egen kraft.
 Ge kvinnor makt att ta sin plats i förlossningsrummet och låt dem få
möjlighet att påverka sin vård samt rummets utformning.
 Ge barnmorskor möjligheter att vara på plats för kvinnor under
förlossning.
Det är viktigt att följa upp kvinnor som har förlossningsrädsla efter en tidigare
svår förlossningsupplevelse och ge dem stöd att bearbeta upplevelser och
känslor.
Kvinnors förlossningsberättelser kan vara ett betydelsefullt redskap för
barnmorskors stöd till kvinnor före, under och efter förlossning.

63

Förslag till fortsatt forskning

För att utöka kunskap och förståelse av omföderskors rädsla i samband med
förlossning krävs forskning som:
 Identifierar faktorer under förlossning som kan leda till
efterföljande rädsla.
 Identifierar faktorer under förlossning som förebygger efterföljande
rädsla.
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