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Sammanfattning 

Bakgrund: Kontinuerligt stöd är en viktig faktor för att kvinnan ska få en positiv 

förlossningsupplevelse. Barnmorskan har idag ofta hand om flera kvinnor samtidigt 

vilket gör att det kontinuerliga stödet kan bli lidande. En del kvinnor väljer att anlita en 

doula i samband med graviditet och förlossning. Syfte: Studiens syfte var att beskriva 

varför kvinnor väljer att anlita en doula i samband med sin graviditet och förlossning. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie har gjorts och bygger på 18 skriftliga berättelser 

från kvinnor som anlitat en doula. En innehållsanalys med induktiv ansats gjordes. 

Resultat: Anledningarna till att kvinnor valde doula var att de önskade stöd under 

graviditet och förlossning, de hade tidigare förlossningsupplevelser som påverkade 

deras val, de önskade en naturlig förlossning samt att de hade blivit rekommenderade 

eller läst om det. Slutsats: Studien visade att kvinnorna ville ha någon som kunde 

stödja, stå upp för deras önskningar och föra deras talan samt att de önskade få föda 

naturligt utan medicinska interventioner. Resultatet tyder på att stödet till kvinnor kan 

förbättras inom förlossningsvården. Doulan kan vara ett bra komplement för att uppfylla 

kvinnans behov. 

 

 

Nyckelord: Doula, graviditet, förlossning, kvinnor, stöd 
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Abstract 

Background: Continuous support is an important factor for the woman to have a 

positive birth experience. The structure today is that a midwife often have to care for 

several women at the same time. This consents the continuous support to suffer. Some 

women choose to hire a doula during pregnancy and childbirth. Objective: The aim of 

this study was to describe why some women choose to hire a doula during pregnancy 

and childbirth. Method: A qualitative study, based on 18 written stories from women 

who hired a doula, was done. A content analysis with an inductive approach was made. 

Result: The reasons why women chose doula was that they wanted support during 

pregnancy and childbirth, previous birth experiences influenced their choice, they 

wanted a natural childbirth and they had been recommended or read about it. 

Conclusion: The study showed that women wanted someone who could support and 

stand up for their wishes. They believed that a doula could help them give birth 

naturally, without medical intervention. The results suggest that support to women can 

be improved in maternity care. The doula can be a great addition to meet the woman's 

needs and make her experience as good as possible. 

Keywords: Childbirth,  doula, pregnancy, support, women 
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1 Inledning 

Att föda barn är en omvälvande livshändelse, kanske en av de största livshändelserna en 

kvinna är med om. Hur kvinnan upplever graviditet och förlossning kan vara avgörande 

för framtida planering av barn. En kvinna som har en negativ förlossningsupplevelse 

kan komma att välja att skjuta upp eller undvika att bli gravid igen. Ett kontinuerligt 

stöd under förlossningen är starkt sammankopplat med en positiv 

förlossningsupplevelse (Lundgren, 2010c).  

 

Barnmorskan ska kunna vara den som ger stöd, trygghet och kontinuitet vid förlossning 

enligt barnmorskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2006). Men stödet kan 

också ges av en utomstående person till exempel en doula. Doulan är en person som ger 

emotionellt stöd och har inget medicinskt ansvar. 

  

På grund av hög arbetsbelastning har idag barnmorskor ofta hand om flera kvinnor 

samtidigt vilket gör att det kontinuerliga stödet till kvinnan kan bli lidande. Vissa 

kvinnor väljer att privat anlita en doula i samband med sin förlossning och vi undrade 

om det var rädsla för brist på stöd som var anledningen till att doula anlitades eller om 

det fanns andra orsaker. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Doula 

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder “kvinna som ger omvårdnad”. Förr 

fanns det hjälpkvinnor som hade denna roll och som gav stöd under förlossning. 

Kvinnor som hjälper kvinnor med barnafödande är en urgammal företeelse och var 

vanligt innan förlossningsvården hospitaliserades (Lundgren, 2010a). Seden med doulor 

har kommit tillbaka i modern förlossningsvård. Idag anlitas doulan av kvinnan eller 

paret och är med vid förlossningen utöver förlossningspersonal och eventuell partner 

(Lundgren, 2009).  
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2.2 Doulans roll 

Doulan fungerar som ett komplement till det professionella stödet. Hon har inget 

medicinskt anvsvar utan fungerar som ett stöd för paret under graviditet, förlossning och 

när barnet är fött. Doulans uppgift är att finnas till hands, att lyssna, uppmuntra och inge 

trygghet. Hon ger information till kvinnan och partnern och hjälper kvinnan att uttrycka 

sina behov och önskemål. Förutom ett emotionellt stöd så kan hon också hjälpa till med 

exempelvis massage, avslappning, föreslå olika ställningar och rörelser, förse kvinnan 

med dryck samt hjälpa partnern att vara delaktig (Klaus, Kenell & Klaus, 2012; 

Lundgren, 2009; Sahlin Úlfsdóttir, Eriksson & Fjellvang, 2009).  

 

2.3 Effekter av kontinuerligt stöd/doulastöd 

Hodnett, Gates, Hofemyr och Sakala (2012) har i en litteraturöversikt granskat 22 

artiklar som jämfört kontinuerligt stöd under förlossning med vanlig vård. Resultatet 

visade att kvinnor som får ett kontinuerligt stöd under förlossningen oftare födde 

vaginalt, använde mindre smärtlindring och uttryckte mindre missnöje än dem utan 

kontinuerligt stöd. Förlossningarna var också tidsmässigt kortare och det var färre 

instrumentella förlossningar och kejsarsnitt. Kontinuerligt stöd har också visat att färre 

barn fått Apgar poäng under sju vid fem minuters ålder (Algovik, 2014). Effekten av 

koninuerligt stöd har visat sig större om stödet kommer från en icke-anställd som till 

exempel en doula jämfört med professionellt stöd (Lundgren, 2010c). 

 

I en retrospektiv kohort studie från USA har författarna jämfört skillnader på 

förlossningsutfall mellan kvinnor som haft doulastöd och kvinnor som inte haft det. Alla 

kvinnor erbjöds doulastöd gratis och av studiens 11471 deltagare var det 2174 som 

valde att ha en doula. Kvinnorna med doulastöd var i högre grad mer postiva till att 

amma och de initierade amningen tidigt, inom en timme efter att barnet var fött jämfört 

med de som inte haft doulastöd. Det visade sig att kejsarsnittsfrekvensen var lägre för 

förstföderskor som haft doulastöd (Mottl-Santiago, Walker, Ewan, Vragovic, Winder & 

Stubblefield, 2008). I Devereaux och Sullivan (2013) översiktsartikel sågs samma 

resultat med minskat antal kejsarsnitt samt att användandet av smärtlindring minskade 

vid stöd från en doula.  
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Studier från USA visar att kostnaden för förlossningsvården skulle minska avsevärt i 

samband med att doulastöd etableras i större utsträckning. Detta relaterat till att antalet 

kejsarsnitt samt användningen av epiduralbedövning minskar (Kozhimannil, Hardeman, 

Attanasio, Blauer-Peterson & O`Brien, 2013; Strauss, Giessler & McAllister, 2015). 

  

2.4 Upplevelse av doulastöd 

I en svensk studie har kvinnor intervjuats om sina upplevelser av doulastöd i samband 

med förlossningen. Där beskrivs doulan som en medlare till det okända som med 

närvaro, närhet och ögonkontakt skapar trygghet. En coach som hjälper kvinnan att 

hantera förlossningen och som stärker hennes tro på förmågan att föda. Kvinnorna 

upplevde doulan som ett kontinuerligt stöd som lyssnade till önskningar och behov 

(Lundgren, 2010b).  

 

Partnern och barnmorskan är viktiga personer för kvinnan under förlossningen. I Berg 

och Terstads studie (2006) användes metaforen att förlossningen är som ett pussel där 

doulan beskrivs som den saknade pusselbiten som gör förlossningen hel och fullständig. 

Även här beskrevs doulan som en medlare. En medlare mellan kvinnan och partnern 

samt mellan paret och barnmorskan där kvinnan kunde slappna av i vetskap om att 

doulan förmedlade hennes önskningar och behov. Doulan upplevdes som en 

bekräftande person som stärkte kvinnans självförtroende och tillit till att föda. Vidare 

beskrevs hon som en erfaren rådgivare som gav stöd till både kvinnan och partnern och 

som hjälpte till med praktiska saker. Kvinnorna såg doulan som en stöttepelare som var 

tillgänglig och närvarande hela tiden.  

 

I en amerikansk intervjustudie uttryckte kvinnorna att doulastöd till partnern var viktigt. 

Doulan underlättade för partnern att vara ett bra stöd för kvinnan samtidigt som männen 

själva fick stöd och möjlighet till att få tid till att äta, sova och ta paus vid behov. Att 

doulan gav ett skräddarsytt stöd och uppmärksammade kvinnans behov var något som 

vidare uppskattades. Även att hon fokuserade enbart på kvinnan till skillnad från 

vårdpersonalen som hade flera att ta hand om samtidigt gjorde att kvinnorna kunde 

känna sig trygga. Trygghet och uppmuntran var något de upplevde som viktigt och de 

menade att det innefattade både förberedelser innan och uppmuntran under 

förlossningen (Koumouitzes-Douvia & Carr, 2006).  
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2.5 Teoretisk referensram - stöd 

Enligt Hinson Langford, Bowsher, Maloney och Lillis (1997) kan socialt stöd förklaras 

med hjälp av fyra olika definitioner. Emotionellt stöd, det stöd som ges eller fås genom 

kärlek, empati, omsorg och tillit till en annan människa. Instrumentellt stöd innebär stöd 

i form av praktisk eller ekonomisk hjälp eller genom olika tjänster. Det informerande 

stödet innebär den information som ges för att hjälpa till i en problematisk eller stressad 

situation. Den sista varianten av stöd är det värderande stödet vilket innebär att stödja 

genom att bekräfta och ge respons till en annan människa.  

 

Hodnett et al. (2012) beskriver en annan typ av stöd, det kontinuerliga stödet som är 

viktig i förlossningsvården. Kontinuerligt stöd under förlossningen innefattar handlingar 

för känslomässigt välbefinnande i form av närvaro och uppmuntran, fysiskt stöd såsom 

massage och beröring samt hjälp för den födande att framföra sina åsikter och önskemål 

till personalen. 

 

2.6 Barnmorskans stöd 

Barnmorskan träffar den gravida kvinnan under hennes besök på mödrahälsovården där 

partnern också uppmuntras att delta. Målet med mödrahälsovårdsbesöken är att 

förebygga somatiska komplikationer hos mor och barn (Olsson, 2010). Barnmorskans 

roll är bland annat att ge ett psykosocialt stöd med målet att bidra till en positiv 

upplevelse av graviditet, förlossning och spädbarnstid. Föräldrarnas egna resurser ska 

stärkas och de ska förberedas för förlossning och föräldraskap (Björklund, 2008).  

 

Barnmorskans kompetensbeskrivning (2006) beskriver att barnmorskan ska kunna 

handlägga normal och komplicerad graviditet, kunna ge stöd i föräldraskapet och 

förbereda inför förlossningen. Samtalsstöd ska kunna ges till kvinnor med 

förlossningsrädsla. Barnmorskan ska även självständigt kunna handha både normala och 

komplicerade förlossningar samt ge stöd, trygghet och kontinuitet vid förlossningen.  

 

En normal förlossning ska barnmorskan kunna handlägga självständigt oavsett 

födelseplats. De flesta förlossningar i Sverige sker idag på sjukhus. Hemförlossningar är 

inte vanliga på grund av att det bland annat inte finns några gemensamma riktlinjer för 

hemförlossningar i Sverige till skillnad från andra nordiska länder. I Sverige får kvinnan 
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oftast själv bekosta och ordna en egen barnmorska privat (Lindgren, Rehn & Wiklund, 

2014). En fördel med hemförlossning är kontinuitet. Kvinnan har ofta under 

graviditeten lärt känna barnmorskan som ska vara med vid förlossningen, vilket har en 

positiv inverkan på kvinnans förlossningsupplevelse (Lundgren, 2010c). 

Enligt Berg och Lundgren (2010) innebär vårdande vid barnafödande att stödja och 

stärka. Upplevelser i samband med barnafödande kan påverka kvinnan långt efteråt och 

för att få en positiv förlossningsupplevelse är stöd viktigt. Lundgren (2010c) beskriver 

barnmorskans stöd som att vara en förankrad följeslagare vilket innebär att barnmorskan 

följer kvinnan genom hela förlossningsprocessen samtidigt som hon respekterar 

kvinnans individuella gränser i övergången till moderskapet. Ett kontinuerligt stöd ger 

kortare förlossningsförlopp, minskad smärtupplevelse, minskad användning av 

smärtlindring, mer spontana förlossningar, lägre frekvens av instrumentella 

förlossningar samt en förbättrad förlossningsupplevelse. 

 

Det råder brist på barnmorskor i Sverige och efterfrågan på barnmorskor är större än 

tillgången (Socialstyrelsen, 2012). Detta gör att det blir en ansträngd situation för de 

barnmorskor som arbetar på förlossningen och att arbetsbelastningen blir hög. En 

enkätstudie från 2013 visar att mer än en tredjedel av de svenska barnmorskorna 

upplevde sig utbrända. Den största orsaken till utbrändheten var bristen på personal, 

resurser och en stressig arbetsmiljö. En av tre barnmorskor hade dessutom någon gång 

övervägt att lämna yrket (Hildingsson, Westlund & Wiklund, 2013). På grund av den 

personalbrist som råder och mängden förlossningar försvåras möjligheten till 

kontinuerligt stöd till den förlösande kvinnan. Oftast handhar barnmorskan flera 

förlossningar samtidigt vilket gör att det kontinuerliga stödet blir lidande (Klaus et al., 

2012). Detta har även framkommit när kvinnors perspektiv har undersökts. Kvinnorna 

upplevde att barnmorskan inte var närvarande på rummet i den utsträckning de önskat 

och att barnmorskan fokuserade mer på medicinska aspekter än stöd (Lundgren, 2010b). 

 

I en svensk studie har två olika typer av förlossningsmiljöer jämförts för att se hur dessa 

upplevs av patienterna. En vanlig standard förlossningsklinik jämfördes med en klinik 

med hemlik miljö där patienterna hade tillgång till en barnmorska under hela 

förlossningen. Resulatet visade att patienterna hade bättre upplevelse av förlossningen 

på den klinik där det fanns gott om personal. Till skillnad från de som fött barn på den 
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vanliga kliniken så upplevde de andra i större utsträckning en lugnare, personligare och 

mindre stressfull miljö (Tingstig, Gottvall, Grunewald & Waldenström, 2012). 

 

2.7 Problemformulering 

Målet är att alla människor ska ha rätt till en trygg och säker förlossning med en god 

upplevelse av den. Som det ser ut idag är arbetstempot högt på 

förlossningsavdelningarna i Sverige och det råder ofta tidsbrist vilket kan göra att det 

kontinuerliga stödet till patienten blir lidande. Kan detta vara orsaken till att en del 

kvinnor väljer att även ha en doula med vid förlossningen? Anledningarna kan vara 

många och därför behövs det undersökas vad orsakerna är till att doulor anlitas. 

Resultatet kan visa på om förändringar behövs göras inom förlossningsvården som kan 

förbättra stödet till kvinnor. 

 

Det har forskats kring effekterna av doulastöd samt hur kvinnor och barnmorskor 

upplever doulastödet. Däremot saknas studier som beskriver anledningen till att kvinnor 

väljer att ha en doula med vid graviditet och förlossning.  

 

3 Syfte 

Syftet var att beskriva varför kvinnor väljer att anlita en doula i samband med sin 

graviditet och förlossning 

 

 

4 Metod 
 

4.1 Design 

En kvalitativ metod har använts i den här studien då kvalitativ metod lämpar sig till 

subjektiva ämnen, exempelvis människors upplevelser. Intervjuer gjordes för att få en 

förståelse och en helhetsbeskrivning. En innehållsanalys med induktiv ansats har 

använts för att analysera datamaterialet. Innehållsanalys används som vetenskaplig 

metod för att hantera stora mängder data vid tolkning av texter. Metoden används 

framförallt inom humanvetenskap, beteendevetenskap och vårdvetenskap. Inom 

omvårdnadsforskning används kvalitativ innehållsanalys för att tolka och granska texter 
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från bland annat dagböcker och intervjuer. Induktiv ansats innebär att en 

förutsättningslös analys av texterna görs (Lundman & Graneheim, 2012). 

 

4.2 Urval 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att deltagarna skulle ha anlitat en doula i 

samband med sin graviditet och förlossning från och med år 2005 och framåt. 

Deltagarna skulle kunna läsa och förstå svenska.  

 

Författarna tog kontakt med doulor som finns registrerade på ODIS (Organisationen för 

doulor och förlossingspedagoger i Sverige) hemsida. Information om studien mejlades 

till 17 doulor runt om i Sverige med förfrågan om de kunde kontakta sina klienter med 

intresseförfrågan om de ville delta i studien. Totalt visade 28 kvinnor intresse för att 

delta i studien varav 18 stycken svarade på intervjufrågorna. 

 

4.3 Datainsamling 

De kvinnor som var intresserade av att delta meddelade detta via mejl till studiens 

författare. Till dessa kvinnor mejlades sedan information angående studien, vad 

deltagandet innebar samt ett frågeformulär med bakgrundsfrågor och öppna frågor (se 

bilaga 1 och 2). Efter fyra veckor skickades en påminnelse till de som inte svarat. 

Bakgrundsinformationen innefattade ålder, antal födda barn, antal 

graviditeter/förlossningar med en doula, vilken stad barnen var födda i och om 

kvinnorna skulle ha anlitat en doula igen. Frågorna besvarades skriftligt och mejlades 

sedan till författarna. Längden på berättelserna varierade från en halv sida till fyra sidor 

text. En person svarade på engelska då hon hade lättare för att skriva på engelska dock 

förstod hon svenska bra. Författarna översatte svaren till svenska. De resterande 

deltagarna svarade på svenska.  

 

4.4 Dataanalys 

Datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Innehållsanalysen gjordes enligt Lundman och Graneheim (2012) analysmetod. 

Författarna läste tillsammans igenom berättelserna noggrant flera gånger. Därefter 

identifierades meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. Sedan 
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kondenserades texten så att den blev kortare och mer lätthanterlig utan att det centrala 

innehållet förlorades. Den kondenserade texten namngavs med koder. Koderna 

sorterades utefter innebörd och bildade underkategorier och kategorier, se exempel i 

tabell 1. Genom analysprocessen framkom fyra kategorier som låg till grund för 

studiens resultat. 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag var orolig att 

barnmorskorna 

skulle vara 

upptagna och inte 

hinna ge mig 

tillräcklig 

uppmärksamhet. 

Oro för att inte få 

tillräckligt med 

uppmärksamhet 

pga. hög 

arbetsbelastning 

Personalrelaterad 

brist på stöd 

Behov av stöd Kvinnorna 

önskade stöd 

under graviditet 

och förlossning 

 

 

 

4.5 Etiska överväganden 

Enligt etikprövningslagen (2003:460) ska ett etiskt godkännande ges för att få utföra 

forskning som avser människor och biologiskt material från människor i syfte att 

skydda individen och respektera människovärdet vid forskning. Etiskt godkännande 

inhämtades från  Etikkommittén Sydost dnr: EPK 254-2014 

 

Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att författarna försöker undvika, förhindra 

och minimera risker att deltagarna kommer till skada. Deltagarnas värdighet och 

integritet ska respekteras. I studier där människor deltar är det viktigt att inte utsätta 

deltagarna för onödiga risker, skada eller obehag. En studie kan bland annat framkalla 

psykisk, emotionell och social skada, särskilt i en kvalitativ studie då personliga ämnen 

ofta behandlas.  

 

Författarna tog hänsyn till detta genom att informera deltagarna skriftligt om att 

deltagandet i studien var frivilligt och att möjlighet fanns att avsluta sin medverkan när 

som helst under studiens gång. De informerades också om att de kunde kontakta 

författarna vid frågor om studien eller deltagandet. Deltagarnas svar har behandlats 
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konfidentiellt vilket betyder att berättelserna har avidentifierats och skyddats mot att 

obehöriga har tagit del av svaren (Polit & Beck, 2012). Datamaterialet förvaras hos 

författarna och endast de samt handledaren har haft tillgång till materialet.  

 

Att skriva och berätta kunde eventuellt väcka upp blandande känslor för kvinnorna som 

deltog. Dels fina minnen men även negativa. Oro och obehag kunde ha väckts hos till 

exempel kvinnor med förlossningsrädsla. Samtidigt kunde det vara en bearbetning att få 

berätta och dela med sig av sin berättelse och upplevelse av situationen.  

 

5 Resultat 
 

5.1 Bakgrundsinformation och kontakt med doulan 

Totalt deltog 18 kvinnor i åldrarna mellan 23-40 i studien. Medelåldern var 34 år. Sju av 

kvinnorna var förstföderskor och resten av kvinnorna var omföderskor (I-, II- eller III-

para). Deltagarna hade fött barn i tolv olika städer. 

 

Hur kvinnorna fick information och kontakt med en doula varierade. Flera fick kontakt 

med sin doula via privata kontakter eller väninnor som rekommenderade en viss doula. 

Ett annat sätt som var vanligt förekommande var att kvinnorna sökt information på 

internet och jämfört doulor innan kontakt togs. En hade specifikt sökt efter en doula 

med yogakunskaper på internet då kvinnan själv praktiserade det. Två av kvinnorna 

hade fått kontakt med sin doula med hjälp av Facebook. 

 

Kontakten mellan doulan och kvinnan varierade. Det vanligaste var att de började med 

att ha mejlkontakt innan de träffades. De flesta hade en första träff för att se om de 

passade bra ihop eller om doulan erbjöd det de önskade. Alla kvinnor utom en träffade 

sin doula innan förlossningen. Hon hade istället telefonkontakt med sin doula samt 

kontakt via sms. Kontakt via sms, mejl och telefon under graviditeten hade många av de 

andra kvinnorna också. I genomsnitt träffades de flesta tre gånger under graviditeten. 

Sju av kvinnorna träffade sin doula en eller två gånger efter förlossningen och tre 

kvinnor hade ett uppföljningssamtal via telefon. 

 

På frågan om de skulle anlita en doula igen svarade alla arton deltagare ja att de kunde 

tänka sig det. Två av kvinnorna uttryckte följande: 
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”…kan säga så mycket som att jag aldrig skulle föda barn utan en 

doula, det finns inte på kartan.” 

 

”Absolut, det är sådan trygghet att ha med någon med erfarenhet som 

inte gör förlossningar på ”rullande band” utan verkligen bryr sig om 

just denna förlossningen till 100% och trygghet att ha samma person 

under hela förlossningen så man inte behöver byta mitt under 

förlossningen pga ”skiftet” är slut.” 

 

Fyra kategorier framträdde som beskrev anledningen till att kvinnorna anlitade en doula, 

dessa var ”Kvinnorna önskade stöd under graviditet och förlossning”, ”Tidigare 

förlossningsupplevelse påverkade kvinnans val”, ” Kvinnorna önskade en naturlig 

förlossning” och ”Rekommendationer och media”. 

 
5.2 Kvinnorna önskade stöd under graviditet och förlossning 

En övergripande anledning till att kvinnorna valde att anlita en doula i samband med sin 

graviditet och förlossning var behovet av stöd. Behovet av stöd kunde se olika ut. Det 

emotionella och praktiska stödet var viktigt för flera. De önskade att få stöd från någon 

som fanns bara för kvinnan och som satte henne i första hand. 

”Vi jag och min man kände behov av att det fanns någon för oss 

genom hela förlossningen. Någon som kunde stötta upp med det 

praktiska och känslomässiga.” 

 

För en av kvinnorna var det viktigt med stödet innan för att kunna släppa oro och 

förbereda sig inför förlossningen. Kvinnan beskrev även att möjligheten till stöd efter 

förlossningen var en bidragande faktor, för att få kunna bearbeta sin förlossning. Andra 

uttryckte rädsla för brist på stöd under förlossningen och de kände att de inte kunde lita 

på att personalen skulle kunna ge det stöd som paret behövde.  

”Jag var orolig att barnmorskorna skulle vara upptagna och inte 

hinna ge mig tillräcklig uppmärksamhet.” 

 

Stöd i form av kontinuitet och trygghet under förlossningen var något som flera tog upp. 

Närvaro ansågs som viktigt och en av kvinnorna menade att med en doula kunde hon 
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vara säker på att inte bli lämnad ensam. En annan jämförde det med att det var som att 

ha en egen barnmorska med.   

”... det är av yttersta vikt att kunna ha ett stöd där någon är där just 

för dig och sätter dig i första hand. Som känner dig och din partner, 

som en familj och hela historien inte bara just den där stunden. Att ha 

någon som ser den helheten ger en trygghet som förlossningsvården 

inte uppfyller idag tyvärr.” 

 

Det var flera av kvinnorna som beskrev att det var viktigt att ha med någon som de 

träffat innan och som visste vad de hade för bakgrund samt kände till deras 

förväntningar och behov inför förlossningen. De tyckte även att det var viktigt med ett 

kvinnligt stöd från någon som hade erfarenhet av förlossningar.  

”Att ha någon du känner sedan innan, en kvinna, en trygghet någon 

som är där för dig och vet hur du tänker, vad du är rädd för, vad du 

inte är rädd för. Vad du hoppas på. Vad du vill, hur du vill det är guld 

värt.” 

 

Genom att skapa en relation innan kunde kvinnorna känna trygghet i att doulan skulle 

fungera som en talesperson som stod upp för kvinnans önskningar. Relationen som 

byggts upp kunde bidra till att paret kunde överlämna kontrollen av allt runtomkring till 

doulan och enbart fokusera på förlossningen. 

”Det var också fantastiskt skönt att veta att hon kände till mina 

erfarenheter och önskemål så att hon kunde företräda oss, att allt inte 

behövde ligga på makens axlar. På så sätt kunde vi som par mycket 

lättare gå in i vårt avslappnade och fokuserade samarbete.” 

 

Anledningen till doula kunde också vara partnerrelaterat. En kvinna ville ha med en 

doula på grund av att hon var osäker på om mannen skulle vara ett tillräckligt stöd 

under förlossningen. Osäkerheten handlade också om att mannen kanske inte kunde 

vara med överhuvudtaget om de till exempel inte lyckades få någon barnvakt. Behov av 

barnvakt angavs också av en annan kvinna, att doulan skulle fungera som en sorts 

försäkring för att inte behöva föda ensam. Några kvinnor ville att partnern skulle få 

möjlighet till avlastning under förlossningen.  
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”Jag ville ha ett bra stöd både för mig och min man, det är hans 

första barn och han var osäker på om han ville vara med under 

förlossningen.” 

 

5.3 Tidigare förlossningsupplevelse påverkade kvinnans val 

Flera av kvinnorna valde att anlita en doula på grund av en tidigare negativ 

förlossningsupplevelse. Anledningarna till den negativa upplevelsen berodde på olika 

orsaker. Brist på information från personalen var en faktor som upplevts jobbig för 

några kvinnor. Det kunde bland annat vara interventioner som gjordes utan att någon 

information gavs. Detta gjorde att de kände sig överkörda och hunsade istället för att 

känna delaktighet.  

”En känsla av att inte äga min egen kropp eller rätten till att avgöra 

vad jag vill eller inte vill, en maktlöshet och hjälplöshet tog över mig. 

Därav kände jag att det inte kommer ske igen, jag ska ha någon som 

står upp för mig...” 

 

Vidare beskrev vissa kvinnor hur de vid tidigare förlossning tyckt det varit jobbigt att 

personalen upplevts som stressade och forcerade. En barnmorska beskrevs som ”bossig” 

och ej inkännande. En kvinna tyckte att det varit jobbigt att förhålla sig till all ny 

personal på förlossningen och hade störts av att de sprang in och ut hela tiden. Hon 

kände att det skulle kännas bra att ha med en doula som hon hade möjlighet att knyta 

kontakt med innan. Doulan anlitades i hopp om att kunna få föda i en mer positiv miljö 

och att genom hennes stöttning få känna större delaktighet. 

”Upplevde mig som utsatt och oförmögen att hänga med, kunde inte 

kommunicera med omvärlden, kände inget stöd från personalen. De 

var visserligen där och frågade hur det var och så men hur skulle jag 

kunna veta det? Jag hade ju aldrig fött barn tidigare. Jag hade behövt 

någon som tog tag i situationen och pratade mig igenom värkar, kom 

med förslag på hur det kunde kännas bättre, osv. osv. Därför 

bestämde jag och min make oss för att ha en doula under förlossning 

nummer två.” 

 

En annan kvinna beskrev att det fanns stunder då hon och partnern tyckte att de inte 

blivit sedda av barnmorskan och undersköterskan. Partnern tyckte också att det varit 

påfrestande att behöva vara den som var aktiv och närvarande under så många timmar. 
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De kände båda ett behov av att ha någon som var närvarande för dem under hela 

förlossningen därav anlitades doulan vid nästa graviditet.  

 

Förlossningsrädsla var en annan orsak. En kvinna var rädd för förlossningen på grund 

av tidigare akut kejsarnsitt, en annan på grund av en hemsk förlossningsupplevelse som 

hon hade haft svårt att komma över.  

”Jag var väldigt rädd inför förlossningen vilket tyvärr tog över 

mycket av glädjen över att vänta barn.” 

 

5.4 Kvinnorna önskade en naturlig förlossning 

Hälften av kvinnorna hade önskan om en naturlig förlossning och det var en av 

anledningarna till att de hade anlitat en doula. Med naturlig förlossning menades att 

ingen medicinsk smärtlindring eller medicinska ingrepp önskades.  

”Sen hade jag läst om sen avnavling, och naturlig förlossning, och 

olika metoder för att undvika för många ingrepp. Och jag kände det 

var bra med en doula som uppbackning, före och under 

förlossningen.” 

 

Flera av kvinnorna angav behovet av att ha någon som stöttade dem i deras beslut till att 

inte vilja ha livmodersammandragande läkemedel eller K-vitamin till barnet. En kvinna 

som inte ville ha medicinsk smärtlindring anlitade en doula som också var zonterapeut.  

”Den här sortens bedövning kan inte vården ge eftersom det kräver 

total närvaro och kan inte ske via monitor eller korta besök någon 

gång i timmen så en doula har varit enda alternativet för att kunna 

uppnå det här.” 

 

En kvinna hade haft lustgas och akupunktur som enda smärtlindring vid första 

förlossningen och ville att det skulle bli lika naturligt med andra barnet. Hon ville göra 

allt hon kunde för att det skulle bli så bra som möjligt och kände att hon ville investera i 

sig själv. 

 

Det fanns även kvinnor som valde att ha en doula med som assistans vid 

hemförlossning. En kvinna ville ha en barnmorska med vid hemförlossning men kunde 

inte hittat någon . Hon anlitade då istället en doula så att det skulle finnas en extra 
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vuxen på plats som skulle kunna se, stötta och hjälpa henne när hennes man behövde ta 

hand om de äldre barnen. En annan beskrev att de också önskade hjälp med att avlösa 

maken och ta hand om syskonet under vissa stunder.   

”Jag och min man planerade att föda oassisterat (utan BM) i hemmet. 

Jag hade hört mycket positiva saker om Doulor, jag hade egentligen 

velat ha med Doula vid tidigare förlossningar men min man var 

tveksam och kände att jag ”valde bort” honom. Men efter att vi pratat 

igenom det ordentligt inför den 4:e förlossningen och träffat Doulan 

så kände han sig mer bekväm och förstod hur jag kände.” 

 

5.5 Rekommendationer och media 

Barnmorskan på mödrahälsovården hade rekommenderat en kvinna med negativ 

förlossningsupplevlse att kontakta en doula. En annan kvinna hade fått rådet av sin 

väninna som var barnmorska. En av kvinnorna var nära vän med en doula och på så sätt 

föll det sig naturligt att hon tog hjälp av hennes stöd.  

”Inför andra barnet så hade vi en väldigt bra barnmorska som dels 

skickade oss till specialistmödravården för samtal samt föreslog att vi 

skulle kontakta en doula.” 

 

Intresset väcktes hos en kvinna vars kollega berättat om sin förlossning med doula. När 

hon sedan blev gravid mindes hon kollegans ord och sökte vidare information innan hon 

bestämde sig för att anlita en doula.  

”Jag hade hört talas om det tidigare […]  och när jag många år 

senare plötsligt blev gravid var jag nyfiken och ville veta mer. Min 

sambo och jag hade bestämt oss i samma veva som en DN-artikel kom 

ut…” 

 

6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva varför kvinnor väljer att anlita en doula därför valdes 

intervjuer som metod då kvalitativ studie lämpar sig bra till subjektiva ämnen 

(Lundman & Granheim, 2012). Författarna i studien valde att göra skriftliga intervjuer 

där ett frågeformulär med bakgrundsfrågor samt öppna frågor gjordes och mejlades ut. 

Öppna frågor ger deltagarna möjlighet att svara med egna ord vilket gör svaren mer 
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innehållsrika (Polit & Beck, 2012). Då deltagarna var spridda över hela landet och 

författarna ej hade möjlighet att resa runt för att utföra intervjuer ansågs skriftliga 

intervjuer vara det bästa alternativet. Deltagarna kunde då i lugn och ro skriva ner sina 

berättelser när det själva passade dem. Kanske hade inspelade intervjuer kunnat ge mer 

material då författarna hade haft möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt gjort 

intervjuerna ännu mer innehållsrika. Men fördelen med skriftliga intervjuer var att 

deltagarna hade gott om tid att reflektera över ämnet och de kunde skriva ner 

berättelserna när och hur de själva ville. Detta bidrog till att svaren kunde bli utförligare 

och mer detaljerade.  

 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att en doula skulle ha anlitats i samband 

med graviditet och förlossning från och med år 2005 och framåt. Anledningen till att 

tidsbegränsningen sattes till tio år var för att det fortfarande skulle vara färskt i minnet 

för deltagarna samt aktuellt i dagens förlossningsvård. Det andra kriteriet var att de 

skulle kunna läsa och förstå svenska. Alla deltagarna förstod det svenska språket men 

en kvinna önskade få svara på engelska då hon lättare kunde uttrycka sig på sitt eget 

språk. Då författarna i studien behärskar engelska språket väl så sågs inget hinder i detta 

och författarna översatte hennes svar. 

 

Ett ändamålsenligt urval gjordes för att få deltagare som kunde svara på syftet (Polit & 

Beck, 2012). Det finns inte något register på kvinnor som anlitat doula så författarna 

valde att kontakta doulor som finns registrerade på ODIS hemsida. Av Sveriges 21 län 

finns doulor registrerade i 17 stycken län. Förfrågningar skickades till en doula i varje 

län. Doulorna var positivt inställda till att hjälpa till. Urvalet gjordes med hjälp av att 

doulorna skickade förfrågningar till sina klienter om deltagande i studien. Fördelen med 

detta urval var att kvinnor nåddes som specifikt kunde svara på syftet samt att de 

representerade olika delar av landet. En nackdel med urvalet skulle kunna vara att 

doulor endast tillfrågat positivt inställda kvinnor vilket kan ha vinklat studien till 

doulors fördel. Ett annat alternativ hade varit att hitta kvinnor med hjälp av sociala 

medier, då hade författarna kommit i direkt kontakt med kvinnor utan doulors 

inblandning. Urvalsstorleken på 18 kvinnor bedömdes som tillräcklig då 

innebördsrikedomen var god.  
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Innehållsanalysen gjordes enligt Lundman och Graneheims (2012) analysmetod. 

Abstraktion innebär att utelämna det oväsentliga och lyfta innehållet till en högre logisk 

nivå. Eftersom skriftliga intervjuer gjorts och berättelserna redan var nedskrivna 

behövdes inte texterna abstraheras då texterna var bra skrivna. Resultatets giltighet har 

på så sätt inte påverkats negativt. 

 

Bedömning av studiens trovärdighet har underlättats då en noggran beskrivning av 

metod, datainsamling och dataanalys har gjorts. Enligt Lundman och Graneheim (2012) 

är det bra med en variation i undersökningsgruppen då variationen ökar chansen till att 

området som undersöks kan belysas från flera olika vinklar. Deltagarna i studien 

varierade i bland annat åldrar och antal födda barn. De skiljde även sig geografiskt då de 

kom från olika stora städer runt om i Sverige, vilket i sin tur ger infallsvinklar från olika 

områden. Genom att urvalet och analysen beskrivits noggrant samt att citat presenterats 

från berättelserna ges läsaren en möjligt att bedöma studiens giltighet. En text kan 

tolkas på flera olika sätt vilket kan påverka studiens tillförlitlighet (Lundman & 

Graneheim, 2012). Enligt Polit och Beck (2012) ska en kvalitativ studie representera 

deltagarnas åsikter, datamaterialet ska inte ska förvrängas eller påverkas av författarnas 

perspektiv. Tillförlitligheten i denna studie stärks av att två olika författare läst igenom 

och granskat datamaterialet. Författarna har tillsammans diskuterat och analyserat 

datamaterialet vilket har gett möjlighet till en djupare tolkning. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Studiens resultat visar att det finns flera anledningar till att kvinnor anlitar en doula i 

samband med graviditet och förlossning. Önskan om kontinuerligt stöd är en anledning 

till att anlita doula. Att känna trygghet och att få uppmärksamhet är viktigt och 

kvinnorna vill vara säkra på att inte bli lämnade ensamma under förlossningen. I likhet 

med Lundgrens (2010b) studie talar kvinnorna om vikten av närvaro. Med en doula 

kunde de känna sig trygga eftersom de visste att någon fanns där för dem under hela 

förlossningen. Vetskapen om att att inte behöva bli lämnad ensam gjorde att de kände 

sig lugna och behövde inte oroa sig. Kvinnorna upplevde att barnmorskorna mest var 

medicinskt inriktade vilket i sig gav en trygghet men kvinnorna önskade också att de 

skulle vara  mer närvarande på rummet. Vikten av barnmorska trots doula framkom i 

Lundgrens (2010b) studie, även fast de hade en doula med som stöd så ville de att 
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barnmorskan skulle vara närvarande i större utsträckning än hon var och vara den som 

stod för huvudansvaret. 

 

Kontinuerligt stöd är den viktigaste faktorn för att kvinnan ska få en positiv 

förlossningsupplevelse (Hodnett et al, 2012). Vad är det som gör att barnmorskan inte 

alltid kan ge det kontinuerliga stödet? I en australiensk studie tycker doulor och 

barnmorskor att både kvinnor och barnmorskor blir svikna av det brustna 

förlossningsvårdsystem som är idag. De menar att barnmorskorna inte kan utföra vård 

som enbart fokuserar på kvinnan på grund av att systemet är splittrat, överbelastat och 

medicinskt dominerat. Barnmorskorna angav att detta var orsaken till att kvinnor 

anlitade doulor då förlossningspersonalen inte har tillräckligt med tid för att stödja 

kvinnan ordentligt (Stevens, Dahlen, Peters & Jackson, 2011). Detta överensstämmer 

med resultatet i vår studie där rädsla uttryckts över att barnmorskorna skulle vara 

upptagna och inte hinna ge tillräckligt stöd samt att de inte litade på att 

förlossningsvården skulle kunna uppfylla deras behov. Doula sågs som en lösning på 

problemet. I flera studier nämns fördelen med att doulan bara har hand om en patient 

och att kvinnan kan känna sig lugn och trygg i och med det (Berg & Terstad, 2006; 

Koumouitzes-Douvia & Carr, 2006).   

 

I en svensk studie framkom det att även barnmorskorna i Sverige upplevde att det på 

senare år har blivit en högre arbetsbelastning och att det i kombination med 

personalbrist gör att de känner att de inte kan utföra en god omvårdnad. Tidsbristen gör 

att barnmorskorna inte kan tillgodose kvinnans behov (Olsson & Adolfsson, 2011). I 

vårt resultat framkom det att det fanns upplevelse av att inte bli sedd av barnmorskan. 

Även om barnmorskan har tidsbrist är det desto viktigare att den faktiska tid som hon 

tillbringar hos patienten är av god kvalitet. Genom att barnmorskan är närvarande i nuet, 

utstrålar lugn och har ögonkontakt med kvinnan påverkas kvinnan på ett positivt sätt. 

Hallgren och Lundgren (2010) beskriver att ett rofyllt ansikte och en mjuk röst ofta kan 

ha en lugnande inverkan. I Lundgrens (2010b) studie beskriver en kvinna hur 

ögonkontakt hjälpte henne att återfå fokus. 

 

Kvinnorna valde också doula utifall mannen inte kunde vara med eller om han inte 

skulle vara ett tillräckligt stöd. Anledningen kunde också vara att mannen skulle få ett 

bra stöd och möjlighet till avlastning. Flera studier visar att stöd till partnern är viktigt 
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för många kvinnor. I studierna uttryckte kvinnorna att mannen skulle få möjlighet till 

stöd och att ansvaret för förlossningsstödet inte skulle behöva ligga på hans axlar. 

Doulan var den som gav råd till mannen om hur han kunde stödja kvinnan på bästa sätt, 

hon uppmuntrade honom att ta en aktiv del av förlossningen och genom att hon 

bekräftade honom stärktes hans självförtroende. Vid behov avlastade hon mannen. 

Doulan och mannen kompletterade varandra och bildade tillsammans ett team för 

kvinnans bästa  (Berg & Terstad, 2006; Koumouitzes-Douvia & Carr, 2006).  

 

En kvinna i vår studie uttryckte att hennes man eventuellt inte ville delta under 

förlossningen. Under många år har mannen setts som den som ska coacha och stödja 

kvinnan i förlossningsarbetet, vanligtvis utan att egentligen ha fått någon förberedelse i 

det. Förlossningen kan många gånger kännas mer krävande än förväntat av blivande 

pappor vilket de inte varit förberedda på. En känsla av hjälplöshet och meningslöshet 

kan infinna sig och mannen kan behöva få bekräftelse i sin utsatthet och i rollen som 

stödperson (Berg & Premberg, 2010). Detta nämns även i vår studie att partnern tyckt 

det varit påfrestande att vara aktiv under så lång tid. Genom föräldrautbildningen kan 

männen få en viss förberedelse och här har barnmorskan en viktig roll att 

uppmärksamma deras behov. Likaså att barnmorskan under förlossningen skulle kunna 

stödja och bekräfta mannen mer samt vara lyhörd för de som inte vill delta. 

 

Vidare väljer kvinnor att anlita doula för att de önskar en naturlig förlossning med så få 

interventioner som möjligt och utan medicinsk smärtlindring. Doulan ses som den som 

kan bidra till detta i form av kontinuerligt stöd och uppbackning. Genom att ha en 

person som enkom finns för kvinnan och som kan hjälpa henne att föra hennes talan kan 

hon lättare stå upp för sin önskan om naturlig förlossning. Att de med kontinuerligt stöd 

oftare föder vaginalt, har mindre behov av medicinsk smärtlindring och att risken för 

instrumentella förlossningar och kejsarsnitt minskar visar Hodnett et al. (2012) studie. 

Kvinnorna i studien tycker att förlossningsvården är för medicinskt inriktad och de 

önskar hjälp med att stå emot bland annat tillförsel av livmodersammandragande 

läkemedel och K-vitamin därför anlitas doula i hopp om att få en mer naturlig 

förlossning. I Sverige bedrivs förlossningsvården på specialistledda obstetriska 

avdelningar medan det i många länder i västvärlden är vanligt med barnmorskeledda 

enheter. På barnmorskeledda enheter får friska kvinnor med en normal graviditet och en 

förväntad normal förlossning möjlighet att föda. Vanligtvis finns ingen tillgång till 
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medicinsk smärtlindring eller värkstimulering. Dessa enheter har blivit vanligare under 

de senaste tio åren som en reaktion mot rutinmässiga interventioner i förlossningsvården 

men i Sverige finns idag ingen sådan enhet (Lindgren et al., 2014). En studie från 

England som jämförde barnmorskeledda enheter med obstetriska avdelningar fann att 

sannolikheten för spontan vaginal förlossning var större vid barnmorskeledda enheter 

samt att medicinsk smärtlindring och värkstimulering användes i lägre grad. 

Förekomsten av episiotomi och instrumentella förlossningar var också lägre (Hodnett, 

Downe & Walsh, 2012). 

 

I Stockholm finns en liknande sjukhusansluten enhet med sammanhållen vårdkedja 

kring graviditet, förlossning och eftervård där samma barnmorsketeam följer paret. 

Enheten har en hemlik förlossningsmiljö. En studie som utförts på denna enhet visar att 

par som fött här är överlag mer nöjda med sin förlossning än par som fött på en vanlig 

förlossningsavdelning (Tingstig et al, 2012). Vår studie visar att det finns kvinnor 

runtom i landet som önskar föda mer naturligt samt att de önskar kontinuitet i kontakten 

med personal vilket kan tyda på att det finns ett behov av fler liknande avdelningar eller 

barnmorskeledda enheter även i Sverige. Alternativet är att en mer naturlig 

förlossningsvård skulle kunna erbjudas på de obstetriska förlossningsavdelningar som 

finns. I den högteknologiska och medicinska förlossningsvården som råder idag väljer 

kvinnor att anlita en doula för att få uppbackning i frågan. 

 

Naturlig förlossning förknippas också med hemförlossning. Kvinnor väljer att anlita 

doula i samband med detta då det ofta är svårt att få tag på barnmorskor som ställer upp 

och förlöser hemma. Två procent önskar att föda hemma i Sverige men då det endast är 

ett fåtal barnmorskor som bistår vid hemförlossning så har många kvinnor egentligen 

endast ett alternativ och det är att föda på sjukhus (Lindgren, 2008). Alternativet att 

anlita en doula istället för en barnmorska vid hemförlossning kan medföra en ökad risk 

för den födande kvinnan och barnet då doulan saknar den medicinska kompetens som 

barnmorskan besitter. Enligt den svenska patientlagen (SFS 2014:821) ska möjlighet 

finnas till individuell planering av vården och patientens behov av trygghet, kontinuitet 

och säkerhet ska tillgodoses. Barnmorskan ska kunna handha en normal förlossning 

oavsett födelseplats (Lindgren et al, 2014). Frågan är då om inte alla kvinnor ska ha rätt 

att föda tryggt på den plats de själva önskar i Sverige? I Danmark är detta möjligt, där är 
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vården skyldiga att erbjuda förlossningshjälp till de kvinnor som vill föda hemma 

(Lindgren et al, 2014). 

 

6.3 Slutsats 

Studiens resultat visar att doula anlitas på grund av att kvinnorna önskar stöd under 

förlossningen. De vill ha någon som är närvarande för att kunna känna trygghet och 

lugn. Flera har en önskan om en naturlig förlossning och doulan ses som den som kan 

stödja dem i detta. Tidigare negativ förlossningsupplevelse eller att de blivit 

rekommenderade att anlita en doula var andra anledningar.  

 

Barnmorskan ska stödja kvinnan att aktivt delta i sin vård och uppmuntra henne att föra 

sin egen talan om sin hälsa (ICM, 2014). Studien visar bland annat att det idag finns 

kvinnor som inte litar på eller har sedan tidigare erfarenhet av att personal i 

förlossningsvården inte lever upp till detta. Resultatet tyder på att stödet till kvinnor kan 

förbättras inom förlossningsvården. Fler barnmorskor skulle behövas för att kunna ge 

ett fullgott individuellt stöd till alla kvinnor. Alternativt att doula blir en mer självklar 

del av förlossningsvården. 

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Författarnas erfarenhet är att många kvinnor inte känner till att doulor finns. Därför 

behövs forskning om hur gravida kvinnors vetskap kring doulor är och hur deras attityd 

till doulor ser ut. Resultatet kan visa om det finns ett behov av doulor som ett 

komplement i dagens förlossningsvård.  

Vidare hade det varit intressant med forskning ur mannens perspektiv för att få en 

förståelse för hur männen upplever doulastöd i samband med graviditet och förlossning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 

  
 

Hej 

 

Vi heter Donjeta Haziri och Elisabet Holmin och är legitimerade sjuksköterskor som nu 

vidareutbildar oss till barnmorskor vid Linnéuniversitetet i Kalmar. En magisteruppsats ingår i 

vår utbildning och vi har valt att göra en studie om doulor. Resultatet från studien kommer att 

presenteras i en skriftlig rapport vid universitet.  

 

Studiens syfte är att beskriva varför en del kvinnor väljer att anlita en doula i samband med sin 

graviditet och förlossning. Vi hoppas studiens resultat kan bidra till en förståelse och bättre 

hjälp till kvinnor under graviditet och förlossning.  

 

Deltagandet i studien innebär att du skriftligt får berätta och svara på några frågor som sedan 

mejlas tillbaka till oss. Du väljer själv hur mycket du vill dela med dig. Svaren kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket betyder att berättelserna avidentifieras och skyddas mot att 

obehöriga tar del av svaren. Inga namn kommer att registreras och det som du berättar kommer 

inte att gå att härleda till dig. Eventuella uttalanden som kan avslöja din identitet kommer inte 

att användas. Endast forskargruppen kommer att ha tillgång till materialet som kommer att 

analyseras och därefter presenteras som en magisteruppsats. Det insamlade materialet kommer 

att förvaras och sparas så att endast författarna och handledaren har tillgång till det.  

 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

behöva uppge anledning. 

  

Vill du delta så svarar du på frågorna i bifogad fil. Har du några frågor angående studien eller 

deltagandet så är du välkommen att kontakta oss. 

 

Ansvariga för undersökningen 

 

Donjeta Haziri    Elisabet Holmin  

Linnéuniversitet i Kalmar   Linnéuniversitet i Kalmar 

donjetahaziri@hotmail.com     ellaholmin@hotmail.com 

073-72 17 006    0730-39 24 21 

        

 

 

Handledare: Marie Oscarsson, Docent, leg barnmorska 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

marie.ocarsson@lnu.se 
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Bilaga 2 Intervjufrågor  

  
 

 

Bakgrundsfrågor 
 

Vilket år är du född: 

 

Antal födda barn: 

 

Antal graviditeter/förlossningar med en doula: 

 

I vilken stad och vilket år föddes barnet? 

 

Skulle du anlita en doula igen?  

 

 

Intervjufrågor 
 

1. Kan du berätta anledningen till att du har valt att anlita en doula i samband med 

din graviditet och förlossning? 

 

2. Kan du berätta hur du fick information och hur du kom i kontakt med doulan? 

      

3.  Kan du berätta hur din kontakt med doulan var?  

 

Hur ofta träffades ni?  

Hur länge var doulan med under förlossningen? 

 

4. Kan du berätta vilken typ av stöd du fick av din doula? 

 

 


