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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: En förlossningsupplevelse har beskrivits som en central upplevelse i en kvinnas liv 

och något som hon och hennes partner bar med sig. Syftet: var att undersöka blivande 

föräldrars oro, rädsla, trygghet, tillit till sin egen förmåga och kroppsförståelse inför en 

förlossning, innan och efter genomgången Föda utan rädsla kurs samt om det fanns skillnader 

relaterat till sociodemografiska variabler. Metod: Studiens design var experimentell och 

utformades som en före- och eftermätning med huvudsakligen kvantitativ ansats. Ett 

semistrukturerat frågeformulär användes och 42 blivande föräldrar deltog i studien. 

Huvudresultat: Deltagarna kände större trygghet, mer tillit till den egna förmågan, större 

förståelse för vad som hände i kroppen samt mindre oro inför en förlossning, efter kursen. 

Den största oron inför förlossningen var kontrollförlust, oro för komplikationer, bristande 

vård och stöd samt distraktion. Deltagare med barn upplevde en lägre trygghet, mer oro och 

ökad rädsla inför förlossningen än de deltagare som inte hade barn. Efter kursen planerade 

deltagarna i större utsträckning, att använda sig av massage, andning och avslappning samt 

Föda utan rädsla metoden under förlossningen. Fler deltagare beskrev att samarbete och Föda 

utan rädsla metoden var de främsta verktygen som de tänkt använda. Fler deltagare ansåg att 

intimitet, humor, tystnad, lugn och avslappning samt musik tillhörde en förlossning, efter 

kursen. Deltagarna beskrev även en ökad känsla av förberedelse efter genomgången kurs. 

Slutsats: Föda utan rädsla kursen kan medföra ett bättre samarbete mellan paret och 

barnmorskan. Det kan även ge föräldrarna större möjligheter till olika val då de har mer 

kunskap om de alternativ som finns. Materialet i studien var dock relativt litet vilket innebär 

att inga säkra slutsatser gentemot populationen kunde dras.  

 

Nyckelord: Förlossningsförberedelse, Förlossningsupplevelse, Graviditet, Psykoprofylax, 

Stöd 

 

 

 

 

 
 

 



ABSTRACT 
 

 

The birth experience is described as a central experience in a woman's life and something that 

she and her partner carries with them throughout life. Objective: To investigate the parents  

anxiety, fear, confidence, confidence in their own abilities and body understanding before 

giving birth and also to explore if there are differences related to socio-demographic 

variables. The investigation was done before and after the completion of the Birth without 

fear course. Method: The study design was experimental, and performed as a before and after 

measurement with a mainly quantitative approach. A semi-structured questionnaire was used 

and 42 soon- to- be parents participated in the study. Results: The participants felt more 

security, more confidence in their own ability, greater understanding of what is happening in 

the body and less concern about childbirth, after the course. The biggest concern for birth was 

a loss of control, concern for complications, lack of care and support and distraction. 

Participants with children experienced a lower security, more anxiety and increased fear for 

birth than those participants who did not have children. After the course, participants planned 

to a greater extent, the use of massage, breathing and relaxation, as well as the Birth without 

fear method during labor. More participants described that cooperation and the Birth without 

fear approach were the main tools they planned to use. More participants felt that intimacy, 

humor, silence, peace and relaxation and music belonged to a birth, after the course. 

Participants also described an increased sense of preparation after the course. Conclusion: The 

course, Birth without fear can lead to a better teamwork between the couple and the midwife. 

It can also give parents a further range of choices when they have more knowledge about the 

options available. The material in this study is relatively small, which means that no firm 

conclusions in relation to the population can be drawn. 

 

Keywords: Antenatal education, Experience of childbirth, Pregnancy, Psychoprophylaxis, 

Support 
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BAKGRUND  
 

Enligt Internationella barnmorskeförbundet, ICM (1999) identifieras barnmorskan som 

tillhörande en ansvarig och pålitlig profession som skall arbeta tillsammans med blivande 

föräldrar och ge stöd under graviditet, förlossning och postpartumtiden. Barnmorskan spelar 

en viktig roll i undervisning och hälsoförebyggande åtgärder i samhället, inte bara för kvinnan 

utan även för familjen i sin helhet. Barnmorskan återfinns på ett flertal instanser i samhället; 

på sjukhus, i hemmet, på privata kliniker och i kommuner. I socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för barnmorskor beskrivs att arbetet skall grunda sig på ett holistiskt 

och etiskt förhållningssätt samt på vetenskaplig och beprövad erfarenhet. Arbetet skall 

dessutom utföras i linje med de lagar och föreskrifter som gäller i hälso- och sjukvården. I 

dagens samhälle sker det en snabb kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvården, detta 

kräver att barnmorskan håller sig uppdaterad och arbetar utifrån evidensbaserad kunskap. 

Kompetensbeskrivningen lyfte även upp vilken kunskap yrkesutövaren skall kunna tillämpa i 

sitt arbete. De områden som berördes är sexuell och reproduktiv hälsa, forskning, utveckling 

och utbildning samt ledning och organisation. Barnmorskan skall då, i dialog med de blivande 

föräldrarna, kunna ge information, samtalsstöd och rådgivning i föräldraskapet inför 

förlossningen samt stödja vid eventuell förlossningsrädsla (Socialstyrelsen, 2006). 

 

I regeringens utredning (SOU, 2008:131) och rekommendationer för föräldrautbildning, inom 

mödrahälsovården, poängterades vikten av att blivande föräldrar får en förberedelse inför sitt 

kommande barn. De skulle då ges tillfälle att lära sig kommunicera och lösa konflikter, inte 

bara för sig själva utan framförallt för det kommande barnet. Stödet skulle då vara baserat på 

föräldrarnas egna resurser, anpassat för både kvinnor och män samt stärka föräldrarnas tillit 

till sin egen kunskap och förmåga. Målsättningen för mödrahälsovårdens stöd är att ge par 

möjlighet till reflektion, kunskap och kontakt med andra i samma situation. I regeringens 

utredning framkom det även att verksamma barnmorskor ansåg att det var av stor vikt att en 

helhetsbedömning görs inom mödravården, där hänsyn tas till både social situation, kunskap 

och erfarenhet samt psykisk hälsa utifrån ett individuellt behov. Dock beskrev barnmorskorna 

att de saknar den pedagogiska kunskap som fodras för att bevara en stabil och bra 

gruppverksamhet (SOU, 2008:131). Med tanke på att mödrahälsovården tillsammans med 

barnhälsovården möter 99 % av alla förstagångsföräldrar har de ett unikt tillfälle att stärka och 

informera dessa i sitt blivande föräldraskap (Bremberg, 2004).  
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Förlossningsfysiologi  

World Health Organisation (WHO) har tagit fram kriterier för vad som räknas som en normal 

förlossning vilket var följande: att förlossningen startar spontant efter fullgångna 

graviditetsveckor 37+0 till och med vecka 41+6, och att det var av enkelbörd. Från 

förlossningens början till dess slut skall graviditeten bedömas som en lågriskgraviditet. Barnet 

skall födas spontant i framstupa huvudbjudning, och avslutas inom rimlig tid utan 

komplikationer. Placenta avgår i rätt tid och blödningen överskrider inte 1000 ml. Efter 

förlossningen skall både mor och barn må väl (WHO, 1996), (Hogg, 2009). 

Hormonella förändringar vid förlossning  

Hogg (2009) beskrev ett förlossningsarbete som ett resultat av en hormonell förändring hos 

moder och barn. Det har visat sig att barnet har större påverkan på förlossningsförloppet än 

vad man tidigare trott. Vid fullgångna graviditetsveckor är oxytocinnivåerna någorlunda 

konstanta. Hormonets verkan har dock ingen effekt förrän myometriet är ”mättat” med 

östrogen och progesteron. Först då får oxytocinet sin kontraherande effekt på myometriet. 

Bildningen av oxytocin störs av höga halter adrenalin, som kan utsöndras vid stress hos 

modern. Under förlossningen ökar oxytocinet successivt och har sin topp under 

utdrivningsskedet. För att föda ett barn krävs både oxytocin och adrenalin. Öppningskedet 

omfattar den process som sker fram till att modermunnen är fullvidgad och föregående 

fosterdel är slutroterad mot bäckenbotten.  Under denna fas behövs oxytocinet för att värkarna 

ska tillta och bli tillräckligt kraftiga och barnet skall tränga ned i förlossningskanalen.  

 

Det parasympatiska nervsystemet präglas av lugn och ro och är mest aktivt på natten. Detta 

förklarar varför många förlossningar startar nattetid. I öppningsskedet är det parasympatiska 

nervsystemet aktivt, vilket är en förutsättning för att oxytocinet ska produceras och frisättas. 

Denna frisättning stimuleras även av massage, dämpade röster, svag belysning och värme. I 

utdrivningsskedet blir det sympatiska nervsystemet mer aktivt och det krävs då mer adrenalin 

som ger kvinnan den kraft och energi som krystningen kräver. När modermunnen är helt 

öppen och barnets föregående fosterdel står slutroterad mot bäckenbotten påbörjas 

utdrivningsskedet och denna fas avslutas när barnet är fött (Hogg, 2009).  

Förlossningsupplevelse 

En förlossningsupplevelse har beskrivits som en central upplevelse i en kvinnas liv och något 

som hon, såväl som partnern, bar med sig resten av livet. I ett flertal studier, både kvalitativa 

och kvantitativa visade det sig att upplevelsen av stöd från barnmorskan var en av många 
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viktiga faktorer som kvinnan beskrev under sin förlossning (Lundgren, 2009), (Berg, 

Lundgren, Hermansson & Wahlberg, 1996), (Cornally, Butler, Murphy, Rath och Canty, 

2014), (Larkin, Begley och Devane, 2012).  Det var dock av vikt att inte alla gravida ses som 

en homogen grupp utan får stöd utifrån individens egna förutsättningar (Berg et al. 1996) 

(Haines, Hildingsson, Pallant & Rubertsson, 2013). I en kvalitativ forskningsstudie gjord av 

Guittier, Cerdaschi, Jamei, Boulvain och Guillemin (2014) intervjuades förstföderskor om sin 

upplevelse i samband med förlossningen och vad den berodde på. I undersökningen fanns en 

grupp som hade blivit förlösta med hjälp av kejsarsnitt, och den andra gruppen hade valt att 

föda vaginalt. Resultatet visade att olika faktorer påverkade kvinnans upplevelse. 

Förhållanden som påverkade kvinnan positivt var hur relationen med vårdpersonalen 

uppfattades, barnmorskans attityd och upplägg av förlossningen samt hur upplevelsen av 

hierarkin på rummet var. Relationen och intimiteten mellan paret påverkade upplevelsen, och 

antalet personer på rummet hade en tydlig inverkan på hur privat och icke-utelämnad kvinnan 

kände sig. Oväntade sinnesupplevelser var en faktor som avgjorde hur kvinnorna uppfattade 

sin förlossning samt känslan av att ha kontroll och att kvinnan fortfarande kände att hon 

”ägde” sin kropp. Kvinnor som hade fött barn med hjälp av kejsarsnitt beskrev i högre 

utsträckning en känsla av hjälplöshet och förlust av kontroll, jämfört med den andra gruppen 

som födde vaginalt. Cornally et al. (2014) fann i sin kvantitativa undersökning med 360 

deltagare att förberedelse och kunskap resulterade i en mer positiv förlossningsupplevelse. 

Andra faktorer som påverkade kvinnans upplevelse av förlossningen var bland annat; 

förväntan, erfarenheter sedan tidigare och förberedelser under graviditeten. I en 

översiktsstudie av Hodnett, Gates, Hofmeyr och Sakala (2013) där 15.288 kvinnor deltog fann 

de att kvinnor som hade kontinuerligt stöd under förlossningen var mer nöjda. Dessa kvinnor 

hade även större chans att få en spontan vaginal förlossning och mindre sannolikhet att 

använda smärtstillande. De såg även att de hade en kortare förlossning med mindre risk för 

kejsarsnitt och instrumentell avslutning på förlossningen. Larkin et al. (2012) granskade 

födande kvinnors upplevelse av sina förlossningar. Förutom stödet av barnmorskan 

framhävdes även behovet av att känna kontroll. Belastningen på förlossningsavdelningarna 

hindrade kvinnorna från att få en patientcentrerad vård både i latensfas och i aktiv förlossning. 

En del kvinnor i studien uppgav att de inte ville ha fler barn på grund av detta.  

 

I en randomiserad kontrollerad kvantitativ studie gjord på 777 förstagångspappor undersöktes 

deras förväntningar och erfarenheter av förlossning. Resultatet visade att män, 43 år eller 

äldre, oftare upplevde mer negativa känslor och förväntningar inför förlossningen är yngre 
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män. Äldre män upplevde även tre månader efter födseln att de hade en mindre positiv 

upplevelse av förlossningen. Yngre män oroade sig mer för socioekonomiska förutsättningar 

än de äldre, vilket hörde ihop med att de äldre ofta hade högre utbildning och ett mer 

högavlönat arbete. Äldre män var mer nöjda med den inneliggande vården under 

förlossningen, och de var även mer involverade i förberedelserna. Detta kunde förklara varför 

de också var mer nöjda med den inneliggande vården (Schytt & Bergström, 2014). 

 

Lundgren och Dahlberg (1998) fann i sin kvalitativa studie på nio kvinnor att upplevelsen av 

smärta var beroende av sammanhanget och miljön runt kvinnan. Det var av stor betydelse 

vilka människor som fanns runt omkring, samt att kvinnan kände ett förtroende för dessa 

personer. Kvinnorna beskrev värdet av att tro på sin egen förmåga att hantera smärtan och 

tron på förlossningens progress samt även att de vågade möta smärtan och följa med i 

förloppet. Lundgren och Dahlberg (1998) poängterade även i likhet med vad Berg et al. 

(1996) fann, att barnmorskan skulle finnas till för kvinnan och hjälpa henne på hennes egna 

premisser och inte ”lägga” sig i om det inte behövdes. I en annan kvantitativ forskningsstudie 

som var gjord på 446 förlösta kvinnor fann de att lång latensfas och höga laktatvärden var 

faktorer som ofta resulterar i en negativ förlossningsupplevelse (Ulfsdottir, Nissen, Ryding, 

Lund- Egloff och Wiberg- Itzell, 2014). Detta talade för vinsten med att finna användbara och 

effektiva verktyg som en förberedelse inför förlossningen så att par kunde hantera smärtan av 

värkarna från latensfasen på bästa sätt och då minska risken för en negativ upplevelse.  

Förlossningsrädsla 

Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), (2004) delar in förlossningsrädsla i tre 

olika nivåer. De menar att svår förlossningsrädsla innebär ett dagligt lidande för kvinnan eller 

medför att hon inte vågar bli gravid eller föda vaginalt på grund av rädsla inför, under eller 

efter förlossningen. Måttlig förlossningsrädsla innebär att kvinnan kan känna en oro som hon 

behöver stöd och hjälp med att bearbeta, men den påverkar inte ständigt hennes vardag. Lätt/ 

lindring förlossningsrädsla förklaras som en oro som kvinnan kan hantera och som trots detta 

kan ge henne en möjlighet att förbereda sig inför förlossningen. Vidare hävdar SFOG att det 

är kvinnan som avgör graden av besvär, och om hon söker hjälp för sin oro/ rädsla eller inte. 

Dock kan det vara en svårighet i det, eftersom människor har olika preferenser för när de 

söker hjälp och inte, vilket gör att vissa förlossningsrädda kvinnor aldrig söker eller ber om 

hjälp för sin oro.   

 



          

 

 

 

10 

En kvalitativ studie gjord på 139 kvinnor i början på 1980-talet visade att cirka sex procent av 

de gravida kvinnorna led av svår förlossningsrädsla (Areskog, Uddenberg & Kjessler, 1981). 

Denna siffra kunde sedan jämföras med senare forskning på 2000-talet som visade en mätning 

på en liknande grupp i Sverige där förlossningsrädsla uppmättes till cirka fem procent (Zar, 

Wijma & Wijma, 2002). De fann även att kvinnor som led av svår förlossningsrädsla i större 

utsträckning led av ångest. Saisto, Salmela-Aro, Nurmi och Halmesmäki (2001) fann i sin 

kvantitativa forskning på 278 kvinnor, ett samband mellan depression och förekomsten av 

förlossningsrädsla. Depressionen kunde leda till att kvinnan upplevde en oro att inte orka med 

det en förlossning skulle kunna innebära. SFOG (2004) nämner även depression och ångest, 

som riskfaktorer för förlossningsrädsla. Andra riskfaktorer som nämndes, var att kvinnan hade 

bristande socialt stöd, dålig relation med sin partner, en ökad känslighet för smärta eller 

tidigare har genomgått en komplicerad förlossning. Omföderskor som led av 

förlossningsrädsla hade oftare en mer komplicerad förlossning där förlossningen slutade med 

exempelvis sugklocka, blödning > 1000 ml, svåra bristningar eller kejsarsnitt. Alehagen, 

Wijma och Wijma (2001) fann i sin kvantitativa studie gjord på 74 kvinnor att förstföderskor 

kände mer förlossningsrädsla än omföderskor i tidigt skede av aktivförlossning. 

Förstföderskor använde mer smärtstillande läkemedel under förlossningen samt hade ett 

längre förlossningsförlopp än omföderskor. Vidare diskuterar de att en möjlig förklaring till 

sitt resultat kan vara att förstföderskor upplever mer osäkerhet på grund av brist på tidigare 

erfarenhet.  

 

I en kvantitativ studie av Alehagen, Wijma, Lundberg och Wijma (2005) där stresshormoner 

mättes under sen graviditet och under förlossning, fanns skillnader i användandet av 

epiduralbedövning. Kvinnor som använde sig av denna typ av smärtlindring upplevde mer 

rädsla men inte högre smärta innan de fick epiduralbedövning jämfört med kvinnor utan 

epiduralbedövning. Efter att kvinnorna fått epiduralbedövningen sjönk smärtan, rädslan och 

stresshormonerna hos kvinnorna, men senare i förlossningsarbetet ökade smärtan och rädslan 

igen. Denna studie visade att dagens farmakologiska smärtlindringsverktyg fungerade för att 

minska smärtan för en tid, men kvinnorna som valde att få epiduralbedövning uppgav sig inte 

ha mer smärta än de andra kvinnorna, däremot kände de mer rädsla.  
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Förlossningsförberedelser 

Mödravårdscentraler (MVC) tar idag emot 99 % av alla gravida kvinnor och vid inskrivning 

på mödravården bedöms kvinnans behov utifrån tre olika perspektiv, psykologiskt, socialt och 

medicinskt.  I Sverige har det tagits fram nationella riktlinjer som styr mödravårdens innehåll 

och organisation. Detta kallas för basprogrammet, och är framtaget av SFOG och Svenska 

barnmorskeförbundet. Basprogrammets innehåll består av ett visst antal besök hos 

barnmorskan, undersökningar och provtagningar. Besöken kan ske både som enskilda besök 

eller i grupp. Gruppbesöken leds av en barnmorska och pågår en till två timmar, gruppen ses 

mellan fem och tio gånger under graviditeten (SOU, 1997: 161). Santesson (2009) beskrev att 

de enskilda besöken sker cirka tio gånger och är då ungefär en halvtimme långa. 

Föräldrautbildning (FUB) är en del av basprogrammet och dess grund utgår från 

Barnomsorgsgruppen (BOG) och från ”Stöd i föräldraskapet” (SOU, 1997: 161). Målen som 

tagits fram för FUB är att skapa kontakt och gemenskap, ge möjlighet till medvetenhet, och 

att öka kunskapen hos de blivande föräldrarna inför föräldraskapet och förlossningen samt 

gett föräldrarna en chans att kunna påverka sin egen situation. MVCs uppdrag är att erbjuda 

kostnadsfria föräldra- och förlossningsförberedande kurser, blivande föräldrar har även haft 

möjlighet att välja bland de privata kurser som fristående aktörer anordnat. Dessa privata 

kurser har ej kravet på sig att uppfylla BOG´s mål vilket ger dem ett friare upplägg 

(Lundgren, 2009). I en statlig utredning (SOU, 1997: 161) betonas vikten av att utgå från 

föräldrarnas önskemål och intresse.  

 

Dagens förberedelser har förändrats, majoriteten av barn föds nu på sjukhus jämfört med på 

30-talet då alla barn föddes hemma (Socialstyrelsen, 2001 från en studie av Olsen, 1997). 

Detta har gjort att kvinnorna som förr i tiden var delaktiga i varandras förlossningar nu gått 

miste om denna förberedelse. Nya behov och önskemål växer fram, vilket har inneburit att 

alternativ utbildning efterfrågas. Information och kunskap finns att tillgå både i form av 

böcker, via internet, genom appar i mobiltelefonen, kurser där föräldrar ses, kurser som är 

nätbaserade, diverse forum samt även i olika träningsprogram, så som gravidyoga och gympa. 

Hypnos och mindfulness är andra alternativ som också efterfrågas. Informationskällor så som 

kontaktnät, vänner och familj har även utnyttjats, då ofta i kombination med andra alternativ.  

 

I en kvantitativ studie av Fabian, Rådestad och Waldenström (2005) deltog 1197 kvinnor. De 

jämförde förstföderskor som medverkade i föräldrautbildning med kvinnor som ej 

medverkade. Det som studerades var bland annat användning av smärtlindring, minnet av 
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förlossning, upplevelsen av förlossning samt förlossningssätt. De fann att 74 % av deltagarna 

ansett att föräldrautbildningen hjälpte dem inför förlossningen, dock fanns det ingen skillnad 

mellan grupperna beträffande förlossningssmärta eller upplevelse. Förstföderskor, unga 

mödrar, ensamstående, rökare, mödrar som var bosatta i en mindre stad samt de som hade låg 

utbildning hade svarat att de i mindre utsträckning haft hjälp av föräldrautbildningen. 

Forskning från en randomiserad kontrollerad studie jämförde grupper där den ena gruppen 

genomgått praktisk psykoprofylax träning under föräldrautbildningen, och den andra gruppen 

fokuserade på information om förberedelser inför förlossningen och föräldraskapet. Resultatet 

visade att användningen av psykoprofylax under förlossningen medförde mindre risk för akut 

kejsarsnitt, men det påverkade inte upplevelsen av förlossningen. De fann även att de som 

använde sig av psykoprofylax i högre utsträckning var svenskfödda och hade högre 

socioekonomisk status, än de som inte använde sig av psykoprofylax (Bergström, Kieler & 

Waldenström, 2009) (Bergström, Kieler & Waldenström, 2010). I en annan jämförelsestudie 

mellan förstföderskor och omföderskor, deltog 240 kvinnor. Resultatet visade att smärta 

ökade gradvis under förlossningens förlopp, i båda grupperna, men var lägre hos dem som 

hade genomgått FUB samt lägre hos omföderskorna (Melzack, Kinch, Dobkin, Lebrun, & 

Taenzer, 1984). Bergström, Rudman, Waldenström och Kieler (2013) jämförde 762 män som 

genomgått en föräldrautbildning som fokuserade på psykoprofylax med män som genomgått 

föräldrautbildning som fokuserade på förberedelser inför förlossning och föräldraskap. 

Resultatet visade att männen som gått föräldrautbildning som inte fokuserade på 

psykoprofylax, i högre utsträckning upplevde en negativ erfarenhet av förlossningen. De 

kände sig även mera oförberedda inför förlossningen, än de män som medverkat i 

föräldrautbildning med psykoprofylaxinriktningen.  

 

I en kvalitativ studie gjord i Kanada av McDonald, Sword, Eryuzlu och Biringer (2014) 

deltog nio kvinnor och fem barnmorskor. De undersökte vad gravida kvinnor och involverade 

barnmorskor tyckt om att ha haft mödravård i grupp. De gravida kvinnorna beskrev 

gruppmödravården som positiv. De upplevde det lättare att känna sammanhang och nätverka 

med andra gravida som var i samma livssituation som de själva. Utbildningen och 

förberedelser i grupp upplevdes bra då de hade möjlighet att höra andras tankar och 

funderingar och kunde diskutera med fler än bara sin barnmorska. De gravida kvinnorna 

tyckte även att det var positivt att träffas en längre tid då de kunde skapa en bättre kontakt 

med sin barnmorska och upplevde det skönt att avsätta tiden utan att det blev stressigt. 
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Barnmorskorna såg en fördel i att de träffat många gravida i grupp då det sparade tid och för 

att kvinnorna lättare knöt kontakter med varandra.  

Föda utan rädsla, de fyra verktygen 

Susanna Heli, grundare av den förlossningsförberedande teorin Föda utan rädsla, har under 

sin erfarenhet som förlossningsundersköterska, doula och sjukgymnast samlat ihop sina mest 

effektiva verktyg inför en förlossning. Hennes teori har grundat sig på de fyra verktygen; 

andning, avspänning, rösten och tankens kraft. Heli menade att dessa stimulerar till trygghet 

och kraft samt motverkar rädsla. Målet är att stärka kvinnans självförtroende och hennes 

förmåga att hantera värken och smärtan, samt möjliggöra för kvinnan att få en så positiv 

upplevelse som möjligt av sin förlossning. Verktygen hjälper kvinnan att aktivt styra över sin 

kropp, så att rädslan inte tar över. Heli har i sin bok även gått igenom hur kroppen rent 

fysiologiskt arbetar under en förlossning. När kroppen inte längre lägger all energi och fokus 

på rädslan, kan kvinnan få kontakt med kraften inom sig, en kraft som skall kunna hjälpa 

henne att föda. Heli lägger även fokus på parets gemensamma samarbete, dels genom att 

partnern lär sig tolka kvinnans signaler samt ger handfasta verktyg för att underlätta 

förlossningen så att paret skall få en bra upplevelse (Heli, 2009).  Här förklarar Heli själv 

innehållet i kursen:  

Genom vår praktiska förlossningskurs vill vi ge dig och din stödperson några 

enkla verktyg som ni kan hålla i er hand under hela förlossningen: Andning, 

avspänning, rösten och tankens kraft. Var och en av dessa verktyg öppnar upp 

den inneboende förmåga som finns inom varje kvinna. Verktygen bygger på 

fysiologi och vetenskap och är därför otroligt kraftfulla och effektiva. Under 

kursen läggs mycket fokus på att stärka stödpersonens förmåga att bryta och 

förändra negativa spiraler. (Hämtat 28 november, 2014, från 

http://www.fodautanradsla.se/kurser). 

Andning  

Heli (2009) menade att andningen automatiskt är sammankopplad med människans känslor 

och tar sig uttryck efter vad individen upplever. Känslan vid välbehag kan ge uttryck i en 

suck, vid rädsla håller individen andan och när en människa måste fly andas denne 

automatiskt snabbare. Andningen är ofta det tydligaste tecknet på rädsla under en förlossning. 

Det är lätt att dra efter andan eller ta djupa och häftiga andetag när värken kommer. Balansen 

mellan syre och koldioxid är hårfin, och rubbas ofta lätt med ökad andning. Ökad andning 

skapar mer spänning och framkallar ångest, ångest skapar hyperventilation och 

hyperventilation ökar ångesten, en ond cirkel skapas. Det är då viktigt att bryta 

http://www.fodautanradsla.se/kurser
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andningsmönstret och få kvinnan att hitta tillbaka till den naturliga andningen och skapa 

trygghet runt sig menar Heli. Naturlig andning är mjuk, ljudlös och inte ansträngd. Vid 

trygghet infinner sig den lugna andningen, som sker djupt nere i magen. Under en förlossning 

är det därför av vikt att kvinnan hittar tillbaka till den naturliga andningen, då det motverkar 

stressreaktionerna. Den instinktiva reaktionen på en kraftig värk är att kvinnan blir rädd och 

vill andas kraftigt. Kroppen utlöser andningsreflexen som har till funktion att syresätta 

musklerna i kroppen maximalt och förbereda sig för en eventuell flykt. Livmoderns arbete 

kräver dock inte samma mängd syre som när resten av kroppens muskler arbetar. Den ökade 

andningen skapar därför bara mer spänning och rädsla, och har ingen gynnsam effekt. Genom 

att andas mjukt och ljudlöst är det svårare att hamna i en stressad och forcerad andning.  

Avspänning 

Heli (2009) beskrev en känsla av tyngd i kroppen och menar att det som utgör grunden till 

avspänning samt motverkar stress, är att känna sig tung. Tyngden i kroppen hindrar kvinnan 

från att fly, det är svårare ett fly med en kropp som väger ton, än om kvinnan står på tå och är 

redo att springa. Målet med verktygen är att utnyttja värken maximalt. Om kvinnan känner sig 

rädd, spänner hon sig, står på tå, drar upp axlarna och låter med ljus röst. Kvinnan arbetar då i 

motsatt riktning och det blir svårare att föda barn. Genom att vara tung och följa med värken, 

hjälper man barnet att röra sig neråt enligt tyngdlagen och samarbetar med livmoderns arbete 

som är riktat nedåt. Rädsla aktiverar automatiska reaktioner i kroppen, så som att axlarna dras 

uppåt, händerna knyts och käkarna spänns. Dessa reaktioner kan vara svåra att släppa i 

värkpaus om kvinnan inte blir medveten om att hon spänner sig. Trapeziusmuskeln och 

musklerna i ansiktet är de muskler som är nära knutna till våra känslor. De reagerar på flykt, 

försvar och rädsla. Bäckenbottenmuskulaturen kan många gånger vara omedvetet spänd under 

värkarbete, det kan bromsa eller försvåra förlossningsarbetet.  Bäckenbottenmuskulaturen är 

sammankopplad med musklerna i ansiktet och käken. För att slappna av i 

bäckenbottenmuskulaturen kan kvinnan därför fokusera på att slappna av i ansiktet och i 

käken under värk. 

Rösten  

Med hjälp av ljudet släpper människan ut sina känslor. När en individ är glad skrattar denne, 

rädsla kan uttryckas via ett skrik. Vid välbehag kan personen sucka och vid njutning kan 

ljuden uttryckas med mörk röst. Ljudet är därför ett mycket användbart verktyg, som kan 

hjälpa den födande kvinnan att ta emot smärtan, främst i slutet under utdrivningsskedet. Om 

kvinnan inte känner sig trygg i situationen kommer hennes röst att låta ljus, och energi går då 
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förlorad ut genom munnen. Ljus röst ökar risken att falla över i ett flyktbeteende, eftersom 

ljus röst stimulerar stress och rädsla. Med mörk och behaglig röst blir buktrycket i rätt 

riktning och rätt muskler i bäckenbotten engageras som ska användas under krystningen. Om 

ljudet blir mörkare hjälper kvinnan barnet att långsamt släppas ut ur kroppen, genom att 

musklerna i bäckenbotten tänjs och blir eftergivliga (Heli, 2009).  

Tankens kraft 

Heli (2009) menade att människans tanke är ett värdefullt redskap som kan användas på 

många sätt, i denna situation kan den fungera som en upplåsningsmekanism. Med hjälp av en 

positivt laddad mening kan en mental låsning öppnas upp, som till exempel under 

krystningen, att säga ”ner” när det känns svårt att följa med sin kropp. Tanken sänder då 

signaler till musklerna att ha riktningen neråt, och det blir svårare att spänna sig. Om kvinnan 

börjar säga ”nej”, kan individen jobba med tankens kraft och istället säga ”ja”. Detta aktiverar 

delar i hjärnan som förmedlar positiv kraft och tro. Det gör det svårt att fly och att stå emot 

födandets kraft. Att acceptera smärtan kan vara ett värdefullt redskap, istället för att kämpa 

emot.  

Teoretisk referensram 

Den engelska termen empowerment är ett begrepp som syftar till att beskriva individens 

förmåga till autonomi, möjlighet till självständighet och inflytande över sitt eget liv (NE, 

2014). Enligt Askheim och Starrin (2007) är begreppet empowerment diffust och något 

svenskt ord finns inte. De har ansett att termen inbegriper tre komponenter som var viktiga för 

människan nämligen, kraft, makt och styrka. Dessa ord för sedan med sig känslan av att ha 

socialt stöd, tillit, stolthet, delaktighet, egenkontroll, självstyre och kompetens, vilket de 

menar var anledningen till begreppets ökade popularitet. Empowerment är aktuellt inom 

barnmorskans kompetensområde då ICM´s etiska kod beskriver att barnmorskans uppgift är 

att stödja kvinnors möjlighet att göra självständiga och informerade val för familjen och 

kvinnans egen hälsa (ICM, 1999). I en kvalitativ studie gjord i Sverige av Hermansson & 

Mårtensson (2011) deltog nio barnmorskor och 12 par. De fann att samtliga barnmorskor som 

deltog i studien använde sig av empowerment i sin interaktion med kvinnor och deras familj, 

men att det först efter att de fått begreppet förklarat för sig förstod att det var just 

empowerment de använde sig av. Begreppet är även aktuellt då kvinnans empowerment är ett 

av WHO´s millennium mål som skall vara uppnådda 2015. De menar att kvinnor som är 

”empowered” i större utsträckning kan förstå sitt sociala värde och i och med det kräver en 

bättre hälso- och sjukvård (WHO, 2008).  
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Problemformulering 

Forskning har visat att den födande kvinnan påverkas av det stöd hon erhåller från 

barnmorskan och sin partner, och detta är i många fall avgörande för förlossningsupplevelsen. 

Föräldrautbildning har tidigare visats kunna hjälpa föräldrar att hantera de situationer de ställs 

inför under förlossningen, men utbildningens innehåll har förändrats över tid, likaså har 

kvinnans egen förberedelse förändrats. Kunskap saknas om vården kan möta de krav dagens 

blivande föräldrar har på förlossningsförberedelse. En av barnmorskans huvudsakliga 

uppgifter är att stödja och styrka kvinnan inför och under sitt födande. Det är därför viktigt att 

utvärdera alternativa metoder för förlossningsförberedelse. 

 

Syfte  

Att undersöka blivande föräldrars oro, rädsla, trygghet, tillit till sin egen förmåga och 

kroppsförståelse inför en förlossning, innan och efter genomgången Föda utan rädsla kurs, 

samt att undersöka om det finns skillnader relaterat till sociodemografiska variabler. 

 

Frågeställningar  

1. Hur upplevde deltagarna trygghet, rädsla, oro, tillit och kroppsförståelse inför 

förlossningen, innan respektive efter kursen? 

 

2. Finns det skillnader mellan grupper (gravid och partner, utbildningsnivå och ålder, de 

med barn samt de utan) gällande trygghet, rädsla, oro, tillit och kroppsförståelse inför 

förlossningen, innan respektive efter kursen?  

 

3. Har deltagarna förändrat sitt val av smärtlindringsmetod samt val av verktyg inför 

förlossningen efter genomgången kurs?  

 

4. Har deltagarna förändrat sin syn på vad som tillhör en förlossning samt har känslan av 

förberedelse inför förlossningen förändrats efter genomgången kurs?  

METOD  

Design 

Studiens design är experimentell och utformad som en före- och efter mätning med 

huvudsakligen kvantitativ ansats. Ett semistrukturerat frågeformulär användes vilket 

resulterade i både kvantitativa och kvalitativa data.  
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Urval 

Alla som valt att anmäla sig och delta på Föda utan rädslas kurs under hösten 2014 inbjöds att 

delta. Ingen hänsyn togs till deltagarnas bakgrund eller om de kom ensamma eller i par. Både 

män och kvinnor deltog. Exklusionskriterier var att de som inte kunde tala svenska inte deltog 

i studien, men eftersom kursen hölls på svenska antas detta gälla ytterst få personer om ens 

någon. Antal deltagare i studien var 42 personer. 

Datainsamlingsmetod 

För att få förståelse för kursens innebörd deltog uppsatsförfattarna vid ett kurstillfälle av Föda 

utan rädsla, detta var dock ej samma tillfälle som materialet sedan samlades in. Ett 

frågeformulär utarbetades därefter baserat på kursens innehåll. Frågeformuläret (se bilaga, 2) 

utformades med 34 frågor. De första 22 frågorna ställdes innan kursdeltagandet, tio frågor var 

bakgrundsinformation. Resterade 12 frågor handlade om deltagarnas strategi och känslor inför 

förlossningen. Följande frågor ställdes. Vilken/ vilka smärtlindringsmetoder planerar ni att 

använda under förlossningen? Känner du dig väl förberedd inför förlossningen? Har ni 

funderat på att anlita en doula? Vad tillhör en förlossning enligt dig? Samtliga av dessa 

frågor hade slutna svarsalternativ. Därefter ställdes sex påstående (sex frågor före kursen och 

sex frågor efter kursen) där deltagarna fick uppskatta på en skala från ett till tio, (ett = 

stämmer inte alls, tio = stämmer mycket väl) hur väl de stämde in på dem. Exempelvis, jag 

känner mig trygg inför förlossningen, jag känner en oro inför förlossningen. Två (två före 

kursen och två efter kursen) av frågorna var öppna, där fanns det utrymme för respondenten 

att svara i fri text. Frågorna var följande, Vad är din största oro inför förlossningen? Vad är 

ert främsta verktyg inför förlossningen? Beslutet att ha med kvalitativa frågor gjordes då 

deltagarna skulle ha möjlighet att uttrycka sig fritt och för att få större djup i materialet. Efter 

kursen ställdes sedan 12 frågor igen (samtliga tidigare ställda frågor förutom bakgrunds 

frågorna) för att mäta en eventuell förändring. Det studiespecifika frågeformuläret godkändes 

av Susanna Heli samt ansvarig handledare innan det togs i bruk, men ingen testgrupp har 

svarat på formuläret innan det användes. Enligt Polit & Beck (2004) skall forskarna 

säkerställa att frågeformuläret är lättförståeligt och inga oklarheter uppkommer, de anser 

också att egenutformade frågor skall undvikas till äldre och barn då det lättare uppkommer 

missförstånd i dessa grupper. Denna uppsats riktade sig till vuxna och en frågeformuläret 

bedömdes vara det bästa alternativet för datainsamlingen. Eftersom ett oprövat frågeformulär 

användes har frågorna utformats enligt den frågekonstruktion som Ejlertsson (2014) 

rekommenderar, det vill säga; begriplighet i vald formulering/språk, entydiga frågor, icke 
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ledande frågor, inga dubbelnegationer, en fråga åt gången, uttömmande svarsalternativ, 

relevant ordning på svarsalternativen. Ejlertsson (2014) menar även att antal frågor vid ett 

frågeformulär bör vara begränsad då svarsfrekvensen minskar om det tar för lång tid för 

deltagarna att svara, vilket har tagits med i beräkningen då frågorna utvecklades.  

Tillvägagångssätt 

Föda utan rädsla kursen hölls vid två tillfällen i centrala Stockholm. Kursen rekommenderas 

till par där kvinnan är i graviditetsvecka 25-37. Den är inte landstingsfinansierad för föräldrar, 

utan de som väljer att anmäla sig till kursen bekostar detta själv. En vecka innan planerat 

undersökningstillfälle informerades deltagarna om uppsatsen i form av ett informationsbrev 

via mail (se bilaga 1), vilket skickades ut av kursledaren. Vid ankomst till lokalen, möttes 

deltagarna av uppsatsförfattarna av studien och tillfrågades om de ville delta. Deltagarna fick 

var sitt frågeformulär att fylla i innan kursen startade. De fyllde då i bakgrundsfrågor och de 

tolv ”före” frågorna. Dessa behöll de sedan under kursens gång. Efter kursens slut fyllde 

deltagarna i de sista tolv frågorna. Frågeformulären samlades in och förvarades i en mapp 

inför databearbetningen. För att underlätta bearbetningen numrerades frågeformulären 

slumpmässigt med ett så kallat löpnummer (Ejlertsson, 2014), även frågorna i frågeformuläret 

blev numrerade. Deltagandet varierade mellan 18 till 24 personer vid varje kurstillfälle, 

sammanlagt blev det 42 deltagare. Tidsåtgång för att fylla i frågeformuläret beräknades till 

cirka fem till tio minuter.  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt lagen om etisk prövning av forskning som rör människor uppfyllde inte denna studie 

krav på en etisk prövning för att genomföras (SFS 2003:460). Informationen samt samtycke 

till deltagarna var utformat utifrån CODEX´s anvisningar om riktlinjer och regler vid 

forskning (CODEX, 2013). Deltagarna informerades via informationsbrev som skickades ut 

innan kursen och därigenom tydliggjordes syftet med studien. Deltagarna uppgav inga 

personnummer eller andra uppgifter på enkäten som kunde identifiera vem som fyllt i 

informationen. Deltagarna hade frivilligt tackat ja till att medverka och var informerade om 

att de när som helst kunde avsluta sin medverkan.  

Bearbetning och dataanalys 

Data matades in i statistikprogrammet SPSS där de utifrån variabeltyp analyserades med 

adekvata tester.  En jämförelseanalys före och efter kursdeltagandet utfördes, samt även en 

analys inom gruppen, före kursen, och inom gruppen efter kursen. Enligt Polit & Beck (2004) 
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är detta en vedertagen analysmetod att använda som kallas mellangruppsanalys samt 

inomgruppsanalys. Testerna som användes vid inomgruppsanalys var Wilcoxon signed rank 

test då data var på ordinalskala. Då data var på nominalskala användes Mc Nemars test (Polit 

& Beck, 2004). Mann Whitney U test användes för att se skillnader mellan grupper på 

ordinalskala samt för att få fram median (Pallant, 2007). Som statistisk signifikansnivå valdes 

ett p-värde under 0,05 (Polit & Beck, 2004). Inför dataanalysen, dikotomiserades variablerna 

ålder och utbildning. Ålder blev åldersgrupper, grupp ett blev åldern 24- 33 år och grupp två 

blev 34- 43 år. Utbildning blev utbildningsnivåer, grupp ett blev upp till tre års 

högskoleutbildning och grupp två blev mer än tre års högskoleutbildning. Detta gjordes för att 

variablerna skulle kunna användas i de olika testerna.   

Bearbetning och dataanalys av kvalitativ data  

Frågan vad är din största oro inför förlossningen? Samt frågan vad är ditt främsta verktyg 

inför förlossningen? analyserades enligt metoden kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av 

Graneheim och Lundman (2004). Resultatet på de öppna frågorna lästes var för sig, och 

skrevs ner som meningsenheter och sedan kondenserades meningsenheterna. En del av svaren 

var redan formulerade som koder vilket gjorde att kondenseringen och koderna blev 

desamma.  Det beror troligen på att deltagarnas svar var så pass kortfattade och endast bestod 

av ett fåtal ord. Färgpennor användes för att lätt kunna identifiera vilka koder som hörde 

samman. Dessa bildade sedan kategorier utifrån det gemensamma innehållet som koderna 

hade. Kategorierna sammanlänkades sedan med varandra utifrån deras innebörd och bildade 

övergripande teman.  
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RESULTAT  

Bakgrundsdata för deltagarna 

Åldersspannet för deltagarna varierade mellan 24-43 år med en genomsnittsålder på 33,4 år 

(n=42). Samtliga deltagare var gifta eller samboende. Paren deltog mellan gravidvecka 27 till 

39, med en median på vecka 33. Hälften av urvalet bestod av gravida kvinnor och hälften av 

partners, dessa var samtliga män. Fyra personer rökte eller snusade. Åtta deltagare hade barn 

sedan tidigare och 15 (35,7%) personer hade läst boken Föda utan rädsla innan kursen. Nästan 

alla 90,5 %, (38 personer) var förvärvsarbetande, tre var studenter och en var föräldraledig. 

Figur 1 illustrerar att en majoritet av deltagarna hade högskoleutbildning (se figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Procentuell fördelning av utbildningsnivå 

bland deltagarna.  

 

Trygghet, rädsla, oro, tillit och kroppsförståelse inför förlossningen, innan respektive 

efter kursen. 

Det fanns en skillnad innan och efter kursen beträffande trygghet (p-värde 0,000), oro (p-

värde 0,001), tillit till den egna förmågan (p-värde 0,000) samt förståelsen för vad som händer 

i kroppen (p-värde 0,000) (se figur 2). Vad det gäller rädsla inför förlossningen samt rädsla att 

förlora kontrollen vid förlossningen fanns ingen skillnad innan och efter genomgången kurs.  

På frågan vad som var den största oron inför förlossningen framkom fyra kategorier innan 

kursen kontrollförlust, oro för komplikation, smärta och bristande stöd dessa bildade i sin tur 

två teman rädsla för att något ska gå fel och smärta (se tabell 1).  Fyra kategorier bildades 

efter kursen kontrollförlust, oro för komplikationer, bristande vård/ stöd, distraktion dessa 

bildade i sin tur ett tema rädsla för att något ska gå fel (se tabell 2).  

 

2%

9%

29%
60%

Utbildningsnivå

Grundskole
utbildning

Gymnasieutbild
ning

Högskoleutbildn
ing 1-3 år

Högskola > 3 år



          

 

 

 

21 

 

 

Figur 2: Trygghet, oro och tillit till den egna förmågan vid förlossningen, rädsla, rädsla för att förlora kontrollen 

samt förståelsen för vad som händer i kroppen under en förlossning före och efter genomgången kurs. Siffran ett 

innebar att deltagarna inte instämmer alls och siffran tio innebar att de instämde mycket väl. * indikerar P-värde 

< 0,05. 

 

Tabell 1: Största oron inför förlossningen före kursen. 

 

Koder Kategorier Teman 

Tappa kontrollen, stökigt 

mentalt, ensam, utsatt, 

oförmåga att påverka. 

Kontrollförlust tema. Rädsla för att ngt ska gå fel. 

Oro för skada hos barn, oro för 

skada hos kvinna, att min 

partner ska spricka, akut 

kejsarsnitt, att jag eller bebisen 

dör. 

Oro för komplikation.  

Komplikation på grund av 

dålig sjukvård, ej stöd av 

barnmorskan, stressad 

personal, stressad av 

personalen. 

Bristande stöd tema.  

Det kommer göra svinont, 

smärta, orolig över smärtan. 

Oro inför smärta. Smärta. 
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Tabell 2: Största oro inför förlossningen efter kursen 

 

Koder Kategorier Teman 

Bryta ihop och att min partner 

ej kan hantera det, att något 

utom min kontroll händer, att 

inte orka med smärtan, att 

förlora kontrollen. 

Kontrollförlust.   

Rädsla för att ngt ska gå fel. 

Att något händer, skadat barn, 

att bebisen inte ska må bra, att 

barnet är sjukt. 

Oro för komplikationer.   

Felaktiga beslut av sjukvården, 

att personalen inte räcker till, 

stressad personal, att inte kunna 

vara det stöd som krävs, att inte 

kunna vara det stöd som krävs, 

att inte klara av att vara där för 

min partner, att min partner ska 

ha ont.  

Bristande vård/stöd.  

Stressad av andra patienter, 

komplikationer som stör föda 

utan rädsla metoden. 

 

Distraktion.  

 

 

Skillnader mellan grupper gällande trygghet, rädsla, oro, tillit samt kroppsförståelse 

inför förlossning, innan respektive efter kursen.  

Det fanns en skillnad mellan den gravida kvinnan och partnerns upplevelse före kursen vad 

det gäller förståelse för vad som händer i kroppen (p-värde 0,030). Den gravida kvinnan 

uppgav innan kursen en högre förståelse för vad som händer i kroppen än vad partnern gjorde. 

Efter kursen visade resultatet ingen statistiskt skillnad i frågan om förståelse om vad som 

händer i kroppen under förlossningen. Trygghet, rädsla, oro och tillit till den egna förmågan 

visade ingen skillnad mellan gravida och partners innan respektive efter kursen. Inga 

skillnader mellan gravida i olika åldersgrupper och utbildningsnivå beträffande trygghet, 

rädsla, oro samt kroppsförståelse innan respektive efter kursen fanns. Resultatet visade att det 

fanns en skillnad mellan de som hade barn och de som inte hade barn vad det gäller trygghet 

(p-värde 0,004), rädsla (p-värde 0,001), oro (p-värde 0,020). Deltagare med barn skattade sin 

trygghet lägre än de utan barn. Deltagare med barn skattade även sin rädsla och oro inför 

förlossningen högre än de utan barn. Ingen skillnad fanns mellan deltagarna som hade barn 

och de som inte hade barn, gällande rädsla att förlora kontrollen, tillit till den egna förmågan 

och förståelse för vad som händer i kroppen (Se figur 3). 
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Figur 3. Trygghet, oro och rädsla, tillit till den egna förmågan vid förlossningen samt förståelsen för vad som 

händer i kroppen under en förlossning för deltagare med barn samt deltagare utan barn. Siffran ett innebar att 

deltagarna inte instämmer alls och siffran tio innebar att de instämde mycket väl. * indikerar P-värde < 0,05.  

Smärtlindringsmetod och främsta verktyg inför förlossning, efter genomgången kurs.  

Det framkom en skillnad innan och efter kursen var det gäller valet av smärtlindringsmetoder. 

Deltagarna valde följande metoder i större utsträckning efter kursen jämfört med innan 

kursen, massage (p-värde 0,002), andning och avslappning (p-värde 0,000) samt föda utan 

rädsla metoden (p-värde 0,000). Övriga smärtlindringsmetoder; lustgas, TENS, bad/dusch, 

bäckenbottenbedövning, mental träning, akupunktur, epiduralbedövning, kvaddlar, ingen 

smärtlindring eller hypnos visade ingen skillnad. Dock visade resultatet att deltagarna valde 

vissa metoder mer frekvent än tidigare trots att det ej var en signifikant skillnad (se figur 4). 

Vid studiens kvalitativa dataanalys av frågan, vilka verktyg deltagarna främst tänkte använda 

vid förlossningen, framkom fyra kategorier innan kursen, dessa var: samarbete, avslappning, 

mental förberedelse, utbildning/ information och två teman teamarbete samt förberedelser (se 

tabell 3). Två kategorier bildades efter kursen: samarbete och verktyg, och dessa bildade 

sedan ett tema Föda utan rädsla (tabell 4). 
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Figur 4. Andel procent av deltagarna som valt en typ av smärtlindringsmetod innan jämfört med efter 

genomgången kurs. * indikerar p-värde < 0.05  (B.b bedövning står för bäckenbottenbedövning, EDA står för 

epiduralbedövning, Andning står för andning och avslappning).  

 

Tabell 3: Vad är ert främsta verktyg inför förlossningen innan kursen. 
 

Koder Kategorier  Teman 

Teamarbete, samtal med 

varandra, vår kärlek, flexibilitet, 

följa instruktioner, coachning. 

Samarbete. Teamarbete. 

Mitt lugn, musik, andning, 

massage, avkoppling, hålla oss 

lugna. 

(andning) Avslappning.  

Mental träning, tankens kraft, 

inga förväntningar jag tar det 

som det kommer, tanken, 

tidigare erfarenhet. 

Mental förberedelse.  Förberedelse. 

Förberedelse, att ha en plan, 

famlar efter verktyg, försöka få 

så mycket kunskap som möjligt. 

Utbildning och informationssökande.  
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Tabell 4: Vad är ert främsta verktyg inför förlossningen efter kursen  
 

Koder Kategorier Tema 

Flexibilitet, varandra, vår styrka 

ihop som vi nu fått träna på, 

teamarbete, närhet, varandra, 

lyssna på varandra, stöd, samtal 

med varandra, stöd och min 

partner.  

Samarbete. Föda utan rädsla. 

Rösten, avslappning, föda utan 

rädsla, andning, tydlig målbild av 

lugn och ro, tro på kroppens egen 

förmåga, se kort framåt (bara 

nästa värk). 

Verktyg.  

 

 

Förändrad syn på vad som tillhör en förlossning och känsla av förberedelse inför 

förlossning, efter genomgången kurs.  

Det fanns en skillnad innan jämfört med efter kursen beträffande vad deltagarna ansåg 

tillhörde en förlossning. Deltagarna valde i större utsträckning intimitet (p-värde 0,000), 

humor (p-värde 0,004), tystnad (p-värde 0,022), lugn och avslappning (p-värde 0,000) och 

musik (p-värde 0,012) efter kursen. Alternativen koncentration och teamarbete visade ingen 

skillnad. Dock visade resultatet att deltagarna valde dessa alternativ mer frekvent efter kursen 

än tidigare trots att det ej var en signifikant skillnad (se figur 5).  
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Figur 5. Deltagarnas procentuella uppskattning på vad som tillhör en förlossning innan respektive efter 

förlossningen. * indikerar p-värde < 0.05. Lugn står för lugn och avslappning.  

 

Det framkom att det fanns en skillnad, mellan hur förberedda deltagarna kände sig innan, 

jämfört med efter kursen (p-värde 0,000). Innan kursen svarade sju personer ja mycket, 31 ja 

något och fyra nej, jag känner mig inte förberedd. Efter kursen svarade 22 personer ja mycket 

och 20 personer ja något, ingen svarade nej efter att gått kursen (se figur 6).  

 

Figur 6. Deltagarnas uppskattning av hur förberedda de kände sig inför förlossningen innan respektive efter 

kursen, illusterat i procent. 
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DISKUSSION 
 

I uppsatsens resultat framkom att deltagarna kände större trygghet, mer tillit till den egna 

förmågan, större förståelse för vad som händer i kroppen samt mindre oro inför en 

förlossning, efter kursen. Den största oron inför förlossningen var kontrollförlust, oro för 

komplikationer, bristande vård och stöd samt distraktion. Gravida deltagare hade en större 

förståelse för vad som händer i kroppen jämfört med partnern, innan kursen. Deltagare med 

barn sedan tidigare upplevde en lägre trygghet, mer oro och ökad rädsla inför förlossningen än 

de deltagare som inte hade barn sedan tidigare. Som smärtlindringsmetod valde deltagarna i 

större utsträckning massage, andning och avslappning samt föda utan rädsla metoden efter 

kursen. Verktyg som deltagarna tänkt använda vid förlossningen förändrades efter 

genomgången kurs. Efter kursen beskrev fler deltagare att samarbete och Föda utan rädsla 

metoden var de verktyg som de tänkt använda. Slutligen ansåg fler deltagare att intimitet, 

humor, tystnad, lugn och avslappning samt musik tillhörde en förlossning, än jämfört med 

innan kursen. Deltagarna beskrev även en ökad känsla av förberedelse efter genomgången 

kurs.  Då deltagarna upplever att de har fler verktyg att använda under förlossningen efter 

genomgången Föda utan rädsla kurs, ökar chansen för att deltagarna ska känna empowerment 

och kunna fatta egna informerade beslut under förlossningen. 

Resultatdiskussion 

Trygghet, rädsla, oro, tillit samt kroppsförståelse, inför förlossning innan respektive efter 

kursen.  

Kursen gav deltagarna en ökad trygghet, ökad tillit, mindre oro och rädsla samt mer kunskap 

om vad som händer i kroppen under en förlossning. Askheim och Starrin (2007) 

sammankopplar ord såsom tillit, självstyre, egenkontroll, kompetens och delaktighet till 

begreppet empowerment. Ett intressant perspektiv är då huruvida en ökad förståelse för vad 

som händer i kroppen kan ge en ökad delaktighet, och känsla av egenkontroll. Det skulle 

inneburit att kursdeltagarna haft en större möjlighet att känna empowerment i den 

förlossningssituation de kommer ställas inför. Det vill säga att kvinnan får verktyg att tro på 

sig själv, vilket kan leda till att hon inte hamnar i en maktlöshet utan kan känna kontakt med 

sin inneboende förmåga som hjälper henne att föda barn. Utifrån ett kliniskt perspektiv skulle 

det innebära att kvinnan har större möjlighet att göra ett självständigt och informerat val under 

förlossningen. Enligt ICM´s etiska kod (ICM, 1999) har barnmorskan som uppgift att stödja 

kvinnan till ett informerat och självständigt val för henne och familjens hälsa. Ökad förståelse 

för vad som händer i kroppen kan då innebära ett lättare samarbete mellan paret och 
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barnmorskan, eftersom paret är mer insatta i händelseförloppet och kan ta egna beslut utifrån 

kunskap.  

 

Resultatet från Föda utan rädsla, visade att flertalet partners, och även gravida uttryckt att de 

efter kursen erhållit fler verktyg, framförallt verktyg som Föda utan rädsla fokuserar på. I en 

studie av Dixon, Skinner och Foureur (2014) beskrev gravida kvinnor sin upplevelse av 

födandet som ett flöde av känslor. Upplevelsen började med en känsla av spänning och iver 

som övergick i ett lugn inför vad som väntade. När förlossningsarbetet sedan fortskred 

övergick upplevelsen till en känsla av att ”zona” ut, där uppfattning om tid och rum inte 

fanns, de beskrev det som en tid att släppa kontrollen och lämna allt runt omkring. Vissa 

berättade att de känt sig överväldigade och trötta. När utdrivningsfasen sedan kom blev en del 

kvinnor alerta medan andra upplevde misstro och chock. De var sedan överraskade över hur 

deras kroppar klarat av att ta dem igenom en förlossning. Under dessa faser, speciellt då den 

gravida kvinnan ”zonar” ut och lämnar sin kropp med sinnet, är det viktigt att partnern har 

kunskap om vad som händer och verktyg som gör att samarbetet med kvinnan flyter på. 

Deltagarna från Föda utan rädsla kursen beskrev att de fått mer kunskap efter kursen, vilket 

skulle kunna underlätta ”utzoningsfasen” som kvinnan går igenom. Det kan i sin tur 

underlätta samarbetet med barnmorskan om kvinnan och hennes partner sedan tidigare 

kommit överens om vad hon tycker om och föredrar, vilket Föda utan rädsla kursen bidrar 

med.  

 

Samarbete var något som både den gravida och partnern lyfte fram i Föda utan rädsla 

uppsatsen där deltagarna med egna ord beskrev vad de ansåg vara deras främsta verktyg inför 

förlossningen. De framhöll då ord som teamarbete, samtal med varandra, vår kärlek, 

flexibilitet, följa instruktioner och coachning. En intressant punkt i studien av Dixon et al. 

(2014) var att kvinnorna beskrev att de släppte kontrollen. Utifrån resultatet från uppsatsen 

som gjordes på Föda utan rädsla kursen var kontrollförlust något som togs upp som ett av de 

största orosmomenten inför förlossningen. Det får dock anses som en stor skillnad att ”tappa” 

kontrollen och ”släppa” kontrollen. Kvinnorna beskrev denna kontrollförlust med orden; att 

tappa kontrollen, stökigt mentalt, ensam, utsatt och oförmåga att påverka.  

Skillnader mellan grupper gällande trygghet, rädsla, oro, tillit samt kroppsförståelse, innan 

respektive efter kursen.  

Efter kursen fanns det en skillnad i upplevelse mellan de som hade barn sedan tidigare och de 

som inte hade barn sedan tidigare. Uppsatsen undersökte inte tidigare erfarenheter, vilket 
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innebär att det endast går att spekulera om varför omföderskor skattade en högre oro, rädsla 

samt lägre trygghet inför förlossningen. En rimlig hypotes kan vara att kvinnorna varit med 

om ett trauma eller en betydande händelse under sin förra förlossning. Det är då troligt att de 

sökt sig till Föda utan rädsla kursen på grund av tidigare erfarenheter, vilket förklarar 

resultatet i studien. Hypotesen kan ta stöd av det SFOG (2004) poängterar i sin rapport, att 

omföderskor som lider av förlossningsrädsla oftare varit med om komplicerade förlossningar 

tidigare där det slutat med sugklocka, blödning > 1000 ml, svåra bristningar eller kejsarsnitt. 

Forskning utförd på 2206 födande kvinnor i Norge, visade att de med förlossningsrädsla hade 

ett längre förlossningsförlopp än de utan rädsla inför förlossningen. Att vara förstföderska, 

använt epiduralbedövning, haft instrumentell avslutning av förlossningen samt igångsättning 

var faktorer som i högre grad var associerade med de kvinnor som hade förlossningsrädsla än 

de utan rädsla (Adams, Eberhard-Gran, & Eskild, 2012). Även i forskning av Alehagen et al. 

(2004) fanns ett samband mellan epiduralanvändning och förlossningsrädsla. Detta poängterar 

vikten av att arbeta med kvinnans rädsla, dels för att öka chansen för paret att få en bra 

upplevelse, samt att eftersträva WHO´s riktlinjer mot en ökning av antalet naturliga 

förlossningar (WHO, 1996). Detta skulle även utifrån ett socioekonomiskt perspektiv vara en 

vinst, då komplicerade förlossningar ger längre vårdtider och är mer kostsamt. Trots att det 

framkom i uppsatsens resultat att det var omföderskor som kände mer oro och rädsla, och 

studien av Adams et al. (2012) resultat gällde förstföderskor, så känns det relevant att belysa 

att det finns stora vinster med att hjälpa kvinnor som känner rädsla inför förlossningen.  

 

Smärtlindringsmetoder och främsta verktyg inför förlossning, innan respektive efter kursen.  

Deltagarna i Föda utan rädsla kursen hade i högre utsträckning tänkt använda sig av massage, 

andning - avslappning, och Föda utan Rädsla metoden efter kursen jämfört med innan. Före 

kursen beskrev även deltagarna smärta som en stor oro inför förlossningen, och efter 

benämndes inte smärta som den största oron. Detta tolkades som att deltagarna fått kunskap 

om hur de skall hantera smärtan med hjälp av Föda utan rädslas verktyg och upplevde inte 

längre smärta som något orosmoment i eftermätningen.  Resultatet vad det gäller 

smärtlindringsmetoder från kursen är i likhet med vad Brown, Douglas och Plaster Flood’s 

(2001) kom fram till i sin forskning. Deltagarna upplevde i den studien att andningen var det 

mest effektiva icke farmakologiska smärtstillande verktyget, och efterföljande var 

avslappning, akupressur och massage. Ett intressant perspektiv att belysa är huruvida planerad 

smärtlindringsmetod inför förlossningen stämmer överens med faktiskt användande.  
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I resultatet från Föda utan rädsla visade det sig att deltagarna hade ökad tillit till den egna 

förmågan, ökad förståelse för vad som händer i kroppen, de kände sig mer förberedda och 

hade en ökad trygghet. Askheim och Starrin (2007) beskriver empowerment som ett sätt att 

tillvarata makt, kraft och styrka. Beroende på kontext så kan en sådan styrka medföra att 

grupper eller personer kan ta sig ur sin maktlöshet och skaffa sig verktyg för att motarbeta de 

krafter som håller dem nere vilket kan ge dem större inflytande över sitt liv. Föda utan rädsla 

kan då ses som en del av denna process.  

 

Resultatet av uppsatsen Föda utan rädsla tolkades som att deltagarna hade lättare att känna 

empowerment efter genomgången kurs, då de beskrev att de erhållit handfasta verktyg att 

jobba med och strategier för använda under förlossningen. I en kvalitativ studie från Amerika 

intervjuades 20 omföderskor som valt att föda hemma efter en tidigare sjukhusförlossning 

(Bernhard, Zielinski, Ackerson & English, 2014). Kvinnorna beskrev hur de upplevde mer 

egenmakt över sin situation vid hemförlossningen. De blev erbjudna mer anpassade val i 

hemmet än vad de gavs på sjukhuset, där valen var formade efter förlossningsklinikens 

rutiner. Kvinnorna beskrev även hur de kände en förlust av självständighet och egenmakt vid 

sjukhusförlossningen. Detta tydliggjorde vikten av att den födande kvinnan kände 

empowerment under sin hemförlossning, och vågade tro på sig själv. Att uppleva 

empowerment under förlossning visar även betydelsen av att kvinnan och hennes partner kan 

känna sig “hemmastadda”, bekväma och avslappnade på förlossningsrummet. Att göra 

sjukhusförlossning så lik en hemförlossning vad det gäller egenmakt och beslutsfattande som 

möjligt blir då en viktig uppgift för barnmorskan. 

Förändrad syn på vad som tillhör en förlossning och känsla av förberedelse inför förlossning, 

innan respektive efter genomgången kurs.   

Efter kursen ansåg deltagarna i högre utsträckning att intimitet, humor, tystnad, lugn och 

avslappning och musik tillhörde en förlossning. Detta var i linje med vad Guittier et al. (2014) 

beskrev i sin studie. Deltagarna upplevde då att det var av stor betydelse hur deras relation 

och intimitet var, i förhållande till hur upplevelsen av förlossningen blev. Ur klinisk synpunkt 

kunde detta innebära att paret har lättare att finna stöd i varandra och känna sig mer bekväma 

på förlossningsrummet. I uppsatsen Föda utan rädsla beskrev deltagarna en ökad förberedelse 

inför förlossningen efter genomförd kurs. Fabian et al. (2005) studerade användningen av 

smärtlindring, minnet av förlossning, upplevelsen av förlossning samt förlossningssätt, i 
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relation till om föräldrarna gått FUB eller inte. De fann att FUB underlättade 

förlossningsförloppet för de blivande föräldrarna men att det inte fanns någon skillnad mellan 

grupperna (som gått FUB, och inte gått FUB) beträffande förlossningssmärta eller upplevelse. 

Däremot fann de att de som medverkade i föräldrautbildningen använde epiduralbedövning i 

större utsträckning. I Föda utan rädsla var detta något som inte återfanns i resultatet vad det 

gäller tänkt smärtlindring, vilket en uppföljningsstudie hade haft möjlighet att undersöka.  

 

Resultatet från Föda utan rädsla kursen visade att majoriteten av deltagarna hade 

högskoleutbildning och att genomsnittsåldern var 33,4 år. Forskning fann att deltagarna som 

använde sig av psykoprofylax hade en högre socioekonomiskt status samt i större utsträckning 

var svenskfödda (Bergström et al., 2009) (Bergström et al., 2010). I en annan undersökning av 

(Fabian et al., 2005) fann de att förstföderskor, ensamstående föräldrar, rökare, unga mödrar, 

mödrar som var bosatta i en mindre stad samt de som hade låg utbildning i mindre 

utsträckning hade hjälp av föräldrautbildningen. Deltagarna i Föda utan rädslas 

sociodemografiska bakgrund talar för att de kan uppleva kursen som hjälpsam inför sin 

förlossning, vilket de även själva uppger i frågan om förberedelse inför förlossningen.  

 

Deltagarna i Föda utan rädsla uppgav att de kände sig mer förberedda inför förlossningen 

efter kursen. Att känna sig förberedd inför förlossningen kan enligt Cornally et al. (2014) föra 

med sig en mer positiv förlossningsupplevelse. Några av de faktorer som påverkade 

kvinnorna var deras förväntan, erfarenheter sedan innan, förberedelser under graviditeten och 

stödet från barnmorskan.  Hodnett et al. (2013) belyser i sin översiktsstudie att kvinnor som 

var mer nöjda med sin förlossning hade haft kontinuerligt stöd under förlossningen. Med 

kontinuerligt stöd hade kvinnorna också mindre risk för kejsarsnitt och mindre risk att få en 

instrumentell avslutning på sin förlossning. Cornally et al. (2014) lyfte även fram vikten av 

föräldrautbildning som en förberedelse som möjliggjorde chansen att vara mer delaktig i 

beslut under förlossningen. Detta tas även upp i forskning av Schytt och Bergström (2014) där 

de visade sig att de män som varit mer engagerade i förberedelserna inför förlossningen 

upplevde den inneliggande vården bättre. De kände sig även mer involverade i vad som hände 

på förlossningsrummet, än de män som inte hade varit så involverade i förberedelserna.  I en 

studie gjord av Bergström, Rudman, Waldenström och Kieler (2013) fann dem att män som 

gått föräldrautbildning som fokuserade på psykoprofylaxträning i större utsträckning kände 

sig mer förberedda inför förlossningen och hade en mer positiv upplevelse av förlossningen, 

än de män som inte tränat psykoprofylax. En följd av detta kan vara att praktisk förberedelse 
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med psykoprofylax inför förlossningen leder till en bättre upplevelse av förlossningen för 

medföljande partner, vilket motiverar Föda utan Rädsla som kurs. Det kan dock diskuteras om 

en föräldrautbildning med psykoprofylax är jämförbart med kursen Föda utan rädsla då dessa 

troligen kan skilja sig åt en del.   

 

Omföderskorna som deltog i Föda utan rädsla kursen skattade mer oro och rädsla än 

förstföderskorna, och kan då eventuellt haft en sämre erfarenhet sedan innan. Det hade kunnat 

innebära att förväntan inför förlossningen är negativ, och med stöd av vad Cornally, et al. 

(2014) fann i sin studie inneburit en ökad risk för omföderskor med negativa upplevelser att få 

en sämre förlossningsupplevelse vid kommande förlossning. Som barnmorska är det då av 

vikt att känna till kvinnans historia för att kunna fånga upp och ge extra stöd samt att känna 

till vilken förberedelse de genomgått innan förlossningen. Svensson, Barclay och Cooke 

(2008) undersökte, med hjälp av en mixad metod, vad 502 blivande föräldrar samt nyblivna 

föräldrar ansåg om föräldrautbildning. Paren som deltog i studien menade att det inte fanns ett 

program eller utbildning som passar alla. Det borde finnas ett flertal alternativ att välja på, 

ungefär som en meny på en restaurang, liknande resultatet återfinns även i ett flertal andra 

studier (Berg et al. 1996), (Haines et al., 2013). Föda utan rädsla skulle då kunna ses som en 

av flera valmöjligheter som fanns på marknaden. Dock blir det inte ekonomiskt eller 

geografiskt möjligt för alla att delta, eftersom det krävs att man bor där det finns utbildade 

Föda utan rädsla instruktörer samt att deltagarna har pengar för att kunna betala kostnaden för 

kursen.  

Metoddiskussion  

Experimentell forskning syftar till att aktivt introducera en intervention och då under 

kontrollerade förhållanden kunna undersöka sambanden (Polit & Beck, 2004). Den 

förlossningsförberedande kursen definierades som interventionen i studien och designen på 

arbetet som valdes var därför en experimentell interventionsstudie.  En kvantitativ 

undersökning lämpade sig bäst när flera olika områden skulle täckas in i undersökningen och 

för att beskriva förhållanden och attityder i en utvald grupp. Uppsatsen undersökte, blivande 

föräldrars oro, rädsla, trygghet, tillit till sin egen förmåga inför en förlossning, innan och efter 

genomgången Föda utan rädsla kurs samt om det fanns skillnader relaterat till 

sociodemografiska variabler. Av denna anledning valdes en kvantitativ uppsats med 

frågeformulär innan och efter kursdeltagandet. Att komplettera kvantitativa studier med 

kvalitativa inslag kunde ge ett större djup i materialet (Eliasson, 2013) av den anledningen 
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lades fyra öppna frågor till i frågeformuläret. Svaren på de öppna frågorna uteblev på en del 

frågeformulär, detta kunde bero på att det krävde mer tid och engagemang att besvara de 

frågorna. Eliasson (2013) menade att slutna frågor styr deltagarnas svar i större grad då 

svarsalternativ redan finns, vilket inneburit att frågorna blir lätta att besvara och tar mindre 

tid, vilket kunnat ge en högre svarsfrekvens. Detta visades tydligt i frågeformuläret, där de 

kvantitativa svaren besvarades i större utsträckning. Resultatet från de öppna frågorna 

användes som tillägg till de kvantitativa svaren då de styrker en del av dem, trots låg 

svarsfrekvens. Ejlertsson (2014) menade att svaren på de frågor som är öppna i 

frågeformuläret kan om svarsfrekvensen är låg på just dessa, fungera som ”mjukdata” det vill 

säga att de endast ger tilläggsinformation till frågeformuläret.  

 

Vid undersökningen som utfördes, var det en god ide att den som leder gruppen 

rekommenderade deltagarna att medverka, detta kan leda till ett större deltagande (Eliasson, 

2013). Dock kunde detta även leda till att de som inte egentligen var motiverade att delta 

kände sig tvungna att medverka. Därför poängterades tydligt vid utförandet av uppsatsen att 

det var frivilligt att delta. Kursens ledare mailade ut informationsbrevet till deltagarna en 

vecka innan kurstillfället, samt presenterade uppsatsförfattarna vid kursens start. Ingen 

deltagare exkluderades. Vid kurstillfälle nummer ett var deltagarna 18 personer medan de vid 

andra tillfället var 24 personer. Detta kunde eventuellt ha påverkat gruppdynamiken då grupp 

nummer ett kan haft ett mer intimt och öppet klimat, vilket kunnat leda till att de fått ut mer 

av kursen och svarat annorlunda på frågorna efter kursen. Eftersom uppsatsförfattarna ej 

deltog under kursen var detta något som inte kunde bedömas då materialet bearbetades. 

Kursen hölls på samma sätt vid båda tillfällen, av två utbildade Föda utan rädsla ledare vilket 

säkerställde att de två grupperna erhöll samma information. Deltagarna fyllde i 

frågeformuläret vid samma tillfälle (före och efter kursen) under kurserna. Informationsbrevet 

som utgick till deltagarna innan kursen tydliggjorde studiens syfte, vilket kan ha haft effekt på 

deltagarna och deras svar (Polit & Beck, 2004), (Ejlertsson, 2014). De kunde då rimligen 

blivit styrda i sina svar eftersom de kände till målet med uppsatsen. Risker som kursen skulle 

kunna medföra är att paret upplever ett misslyckande om kursens verktyg inte räcker till vid 

födandet.  

 

Frågorna som inkluderades i frågeformuläret var i det stora hela av samma typ, det vill säga 

att det fanns givna svarsalternativ. Fyra frågor var öppna frågor där deltagarna svarade med 

egna ord. Det fanns även frågor där de som medverkade fick uppskatta hur väl vissa 
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upplevelser stämde in på dem från en skala på ett till tio. Det kan anses problematiskt att 

jämföra två individers skattning mot varandra, då samma siffra kan ha olika betydelse för 

olika personer. Med anledning av detta analyserades data på ordinalskala då detta inte är lika 

exakt som högre datanivåer. Frågeformulär skapades specifikt inför Föda utan rädsla kursen 

och var inte testad på en pilotgrupp sedan tidigare. Detta hade om undersökningen utfördes 

igen, med fördel kunnat säkerställa frågornas kvalitet och svar, samt höja studiens reliabilitet. 

En aspekt som kunde påverka deltagarnas svar var den tankeprocess som frågeformuläret 

möjligtvis väckt vid första svarstillfället. Förändringen av svaren behöver alltså inte enbart 

bero på interventionen utan kunde även bero på de tankar som väcktes då frågorna ställdes 

innan kursen. En intressant punkt var även huruvida resultatet påverkats av att deltagarna 

hade tillgång till sina egna svar på frågorna före kursen, när de besvarade frågorna efter 

kursen.  

  

Att informera deltagarna fullt ut om studiens syfte var enligt Polit & Beck, (2004) etiskt 

korrekt men kunde vara till en nackdel för studiens utfall. Ejlertsson (2014) menar å andra 

sidan att öppenhet beträffande information om studier var att föredra och att det för med sig 

ett positivt resultat. Dels gjorde det att de som medverkade kände igen frågeformuläret och 

vet vad frågorna handlade om, dels kunde det väckt ett intresse hos dem som är tillfrågade och 

motivera dem att delta vilket i sin tur kunde ge en högre svarsfrekvens. Deltagarna deltog 

frivilligt och hade möjlighet att avstå när som helst under studien. Medverkan var anonym. 

Det kan trots detta diskuteras om ifall deltagarna upplevde en press att medverka då 

kursledaren presenterade studien och hennes önskan av förklarliga skäl var att så många som 

möjligt skulle delta. Detta kunde ha skapat ett slags beroendeförhållande mellan deltagarna 

och kursledaren. Svarsresultatet kunde eventuellt ha påverkats av att paren satt nära varandra 

och inte ville svara ärligt på frågorna på grund av rädsla eller oro för partnerns reaktion.  

 

Validitet var enligt Trost (2012), Ejlertsson (2014) samt Björkqvist (2012) undersökningens 

interna egenskaper, att de frågor som ställs mäter det som syftet eller frågeställningarna vill 

besvara. I frågorna som var kopplade till kursen, det vill säga ”före-” och ”efterfrågorna” var 

det en fråga som ej analyserades och det var frågan om paret funderat på att anlita en doula 

inför förlossningen. Anledningen till att detta resultat uteslöts var att den inte gav något svar 

på de frågeställningarna som undersökningen valt att besvara. Dock skrev Ejlertsson (2014) 

att det inte var en specifik fråga som valideras utan frågorna i hela frågebatteriet i förhållande 

till syftet som skall bedömas.  Studien hade en god svarsfrekvens då alla som deltog på kursen 



          

 

 

 

35 

även besvarade frågeformuläret samt att ingen av de kvantitativa frågorna hade mer än ett 

svarsbortfall vid ett tillfälle. Detta pekar på att det var en väl fungerade metod som användes. 

Den externa validiteten var liten då studien gjordes på ett mindre antal deltagare, i ett område 

som kan anses ha en hög medelålder för förstföderskor (SCB, 2007) samt högre utbildning 

(SCB, 2010). Att kursen måste finansieras från egen ficka kunde även det antas medföra att 

deltagarna hade en högre socioekonomisk status än genomsnittet i Sverige. Dessa faktorer 

bidrar till att uppsatsen troligen har en låg generaliserbarhet gentemot populationen. 

Deltagarna i uppsatsen var individer som själva sökt sig till Föda utan rädslas kurs. Detta 

gjorde enligt Ejlertsson (2014) att urvalet inte var slumpmässigt vilket inneburit en svårighet i 

tolkningen av materialet då personer i uppsatsen inte hade en lika stor sannolikhet som vem 

som helst i populationen att delta. Det vill säga att generaliserbarheten är låg. Enligt Trost 

(2012) var reliabiliteten stabil om situationen då frågeformuläret fylldes i var likvärdig för 

alla, samt om deltagarna var i samma sinnesstämning.  Då Föda utan rädsla formuläret fylldes 

i, var situationen densamma för alla. Sinnesstämningen hos deltagarna var okänd för 

uppsatsförfattarna, dock befann de sig i samma livssituation, att de väntar barn.  

 

För att säkerställa analysen av de kvalitativa data som samlats in granskades den totala 

mängden data av båda uppsatsförfattarna samtidigt. Dock menar DePoy och Gitlin (1999) att 

en större säkerhet i analysprocessen skulle uppkommit om de bägge författarna utfört 

analysen var för sig och sedan jämfört respektive resultat. Detta hade kunnat medföra 

ytterligare förståelse för forskningsfrågan. Majoriteten av de deltagarna som svarade på de 

öppna frågorna gjorde det med enstaka ord eller meningar. Med anledning av detta var 

kondenseringen av meningsbärande enheter ett överflödigt steg, varpå deltagarnas svar 

bildade koderna direkt. Att uppsatsförfattarna hoppade över detta steg kan eventuellt 

ifrågasätta noggrannheten i analysen. Deltagarna svarade även i mindre grad på de öppna 

frågorna än de kvantitativa frågorna med svarsalternativ. Detta var ett väntat resultat men 

kunde ha inneburit att resultatet troligen ej var mättat och nya koder samt kategorier troligen 

hade bildats om fler hade svarat. Det gjorde att överförbarheten av resultatet till andra 

sammanhang är låg. Forskningsbias gick ej att utesluta, dock har uppsatsförfattarna haft detta 

i åtanke vid analysen då detta har ett avgörande inflytande på tolkningen av data (DePoy & 

Gitlin, 1999). Ett tema som var problematisk att ta ställning till var i frågan om vilka verktyg 

som deltagarna planerat att använda vid förlossningen. Innan kursen uppkom två tema 

teamarbete och förberedelser, och efter uppkom ett ökat antal som skrev andning och 

avslappning samt föda utan rädsla. Uppsatsförfattarna valde då att kategorisera dessa till temat  
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Föda utan rädsla. Det kunde inneburit att vissa som enbart planera att använda andning och 

avslappning hamnar i gruppen Föda utan rädsla.  

 

Ur en klinisk synvinkel visade resultatet att Föda utan rädsla skulle kunna innebära ett lättare 

samarbete mellan paret och barnmorskan genom att paret får optimerad coachning och 

stöttning i användandet av de fyra verktygen. Föräldrarna har även mer kunskap och kan då 

vara mer delaktiga i den inneliggande vården. Utifrån ett socioekonomiskt perspektiv finns 

det vinster med att hjälpa kvinnor som känner rädsla eller oro inför förlossningen. Forskning 

menar att rädsla inför förlossningen kan resultera i mer komplicerade förlossningar, vilket 

innebär mer kostnader, bland annat vad det gäller personaltäthet och längre vårdtider. 

Uppsatsens resultat visade att deltagarna upplevde sig mer förberedda inför förlossningen 

efter kursen. Detta skulle dock kunna ge en falsk trygghet inför förlossningen då uppsatsen 

inte visar att just föda utan rädsla genererar mindre rädsla jämfört med andra 

föräldraförberedande kurser.  

Vidare forskning  

Vidare forskning vore av intresse och bör utföras med fler deltagare, så att resultatet blir 

generaliserbart gentemot populationen. Ett komplement till denna uppsats hade kunnat vara 

en uppföljning av deltagarna efter förlossningen för att se hur den egentliga förlossningen 

blev och vilka verktyg som användes. Det hade även varit fördelaktigt att använda sig av en 

kontrollgrupp som ej genomgått Föda utan rädsla kursen. Resultatet av denna uppsats visade 

att det var en specifik grupp som nu söker sig till Föda utan rädsla, majoriteten var arbetande 

och högutbildade. Detta borde också tas med i vidare forskning om hur socioekonomiska 

förhållande påverkar förberedelsen inför förlossningen. På grund av denna uppsatsens tidsram 

var detta ej möjligt, men vidare forskning inom detta ämne rekommenderas. 

 

Slutsats 

Efter genomgången Föda utan rädsla kurs beskrev deltagarna hur de hade handfasta verktyg 

de kunde arbeta med under förlossningen. De beskrev också mindre oro, rädsla och mer 

trygghet samt även en ökad förståelse för vad som händer i kroppen, vilket kunnat öka deras 

chans till en positiv förlossningsupplevelse. Resultatet visade också att omföderskor kände en 

ökad oro, rädsla och lägre trygghet än vad förstföderskorna kände. Deltagarna beskrev även 

en ökad känsla av förberedelse efter genomgången kurs. Föräldraförberedelse är ett av 

barnmorskans viktigaste arbetsområden, denna uppsats påvisar att Föda utan rädsla kursen 
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resulterar i handfasta och bra verktyg att använda under förlossningen. Därför borde detta 

läras ut och praktiseras av alla barnmorskor. I praktiken skulle Föda utan rädsla kursen även 

kunna medföra ett bättre samarbete mellan paret och förlossningsbarnmorskan. Det kan även 

ge föräldrarna större möjligheter till olika val på förlossningen då de har mer kunskap om 

olika vilka alternativ som finns. Materialet i uppsatsen var emellertid relativt litet vilket 

inneburit att inga säkra slutsatser gentemot populationen kunde dras, vidare forskning vore 

därför av intresse.  
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BILAGA 1 Informationsbrev 

 
 

Informationsbrev: Fråga om att delta i en studie.  
Vi är två barnmorskestudenter, Kim Haake och Emelie Dahlgren, från Uppsala Universitet som under hösten 

skall skriva vår magisteruppsats med utgångspunkt från en enkätundersökning. 

Vi har fått möjligheten att samarbeta med Susanna Heli och Föda utan rädsla. Vi vill nu undersöka vad kursen 

har för betydelse för er och hur ni tycker att den har påverkat er strategi inför er förlossning. Det är självklart 

frivilligt att ställa upp och du som deltagare kommer att vara helt anonym.  

Vi hoppas att ni vill svara på några frågor före och efter kursen som kommer att ta ca 5-10 min. Svaren kommer 

att sammanställas och presenteras i en magisteruppsats.  

Studiens syfte: Att undersöka gravida pars strategi inför en förlossning, innan och efter genomgången Föda utan 

rädsla kurs.  

 

För frågor nås vi på:  

Kimhaake@hotmail.com 0702-392192 eller dahlgren87@hotmail.com 073-3605883 

Med Vänliga Hälsningar 

Kim Haake, Emelie Dahlgren & Margareta Larsson, docent och handledare på Institutionen för kvinnor och 

barns hälsa.  

 

 

 

 

 

 

mailto:Kimhaake@hotmail.com
mailto:dahlgren87@hotmail.com
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BILAGA 2 Frågeformulär 

Föda utan rädsla, enkätfrågor, Före kursens start: 

 

Ålder___________ 

 
Kön 

□ Kvinna 

□ Man 

 

Civilstånd 

□ Gift eller sammanboende 

□ Har en partner men vi bor inte ihop 

□ Ensamstående 

 
Högsta avslutande utbildningsnivå( sätt ett kryss) 

□ Grundskola eller motsvarande 

□ Gymnasiet eller motsvarande 

□ Högskole – eller universitetsutbildning 1-3 år 

□ Högskole – eller universitetsutbildning mer an 3 år 

 

Huvudsaklig sysselsättning(sätt ett kryss)  

□ Arbetar  

□ Studerar 

□ Sjukskriven 

□ Arbetssökande 

□ Föräldraledig 

□ Annat_______________________________________________ 

 

 

Är du här som: 

□ Gravid 

□ Partner 

 

 

Har du barn sedan tidigare? 

□ Ja □ Nej 

 

Rökte/snusade du innan graviditeten? 

□ Ja, jag röker/snusar fortfarande 

□ Ja, men slutade nar jag fick reda på min/ min partners graviditet 

□ Nej 

 

Vilken graviditetsvecka är du/ din partner i?______________________________ 

 

Har du läst boken föda utan rädsla? 

□ Ja □ Nej 
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Vilken/Vilka smärtlindringsmetod planerar ni att använda under förlossningen( flera alternativ kan 

väljas): 

□ Lustgas 

□ TENS 

□ Bad/dusch 

□ Massage 

□ Bäckenbottenbedövning 

□ Andning och avslappning 

□ Mental träning 

□ Akupunktur 

□ Epiduralblockad (ryggbedövning) 

□ Kvaddlar (sterilt vatten som ges via injektioner i huden) 

□ Ingen smärtlindring alls 

□ Föda utan rädsla metoden  

□ Hypnos 

□ Jag vet inte 

□ Annat______________________ 

 
 

Hur väl stämmer följande påstående in på dig? Sätt ett kryss på linjen där det bäst 

motsvarar din uppfattning. 

 

 

Jag känner mig trygg inför förlossningen. 

 

1---------------------------------------------------------------------------10 

Stämmer inte alls  Stämmer mycket väl 

 

 

Jag känner rädsla inför förlossningen. 

 

1---------------------------------------------------------------------------10 

 

Stämmer inte alls  Stämmer mycket väl  

 

 

Jag känner oro inför förlossningen. 

1---------------------------------------------------------------------------10 

Stämmer inte alls  Stämmer mycket väl  

 

 

Jag känner rädsla för att förlora kontrollen under förlossningen. 

 

1---------------------------------------------------------------------------10 

Stämmer inte alls   Stämmer mycket väl  

 

 

Jag känner tillit till min egen förmåga (både för födandet som gravid/ stödet som partner). 

 

1---------------------------------------------------------------------------10 

Stämmer inte alls   Stämmer mycket väl  

 

Jag har god förståelse för vad som händer i kroppen under förlossningen. 

 

1---------------------------------------------------------------------------10 

Stämmer inte alls   Stämmer mycket väl  
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Vad tillhör en förlossning enligt dig( Flera alternativ kan väljas)  

□ Intimitet (kyss/pussar) 

□ Humor  

□ Tystnad  

□ Koncentration 

□ Teamarbete 

□ Lugn och avslappning 

□ Musik  

□ Annat________________________________________________ 

 

 

Vad är din största oro inför förlossningen: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Känner du dig väl förberedd inför förlossningen?  

□ Ja, mycket □ Ja, något  □ Nej, inte alls 

 

 

 

Vad är ditt/ert främsta verktyg inför förlossningen?  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Har ni funderat på att anlita en doula (extra stödperson under förlossningen)? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 
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Föda utan rädsla, enkätfrågor, Efter kursen:  

 
Vilken/Vilka smärtlindringsmetod planerar ni att använda under förlossningen( flera alternativ kan 

väljas): 

□ Lustgas 

□ TENS 

□ Bad/dusch 

□ Massage 

□ Bäckenbottenbedövning 

□ Andning och avslappning 

□ Mental träning 

□ Akupunktur 

□ Epiduralblockad (ryggbedövning) 

□ Kvaddlar (sterilt vatten som ges via injektioner i huden) 

□ Ingen smärtlindring alls 

□ Föda utan rädsla metoden  

□ Hypnos 

□ Jag vet inte 

□ Annat______________________ 

 
 

Hur väl stämmer följande påstående in på dig? Sätt ett kryss på linjen där det bäst 

motsvarar din uppfattning. 

 

 

Jag känner mig trygg inför förlossningen. 

 

1---------------------------------------------------------------------------10 

Stämmer inte alls  Stämmer mycket väl 

 

 

Jag känner rädsla inför förlossningen. 

 

1---------------------------------------------------------------------------10 

Stämmer inte alls  Stämmer mycket väl  

 

 

Jag känner oro inför förlossningen. 

 

1---------------------------------------------------------------------------10 

 

Stämmer inte alls  Stämmer mycket väl  

 

 

Jag känner rädsla för att förlora kontrollen under förlossningen. 

 

1---------------------------------------------------------------------------10 

Stämmer inte alls   Stämmer mycket väl  

 

 

Jag känner tillit till min egen förmåga (både för födandet som gravid/ stödet som partner). 

 

1---------------------------------------------------------------------------10 

Stämmer inte alls   Stämmer mycket väl  

 

Jag har god förståelse för vad som händer i kroppen under förlossningen. 

 

1---------------------------------------------------------------------------10 
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Stämmer inte alls   Stämmer mycket väl  

Vad tillhör en förlossning enligt dig( Flera alternativ kan väljas)  

□ Intimitet (kyss/pussar) 

□ Humor  

□ Tystnad  

□ Koncentration 

□ Teamarbete 

□ Lugn och avslappning 

□ Musik  

□ Annat________________________________________________ 

 

 

Vad är din största oro inför förlossningen: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Känner du dig väl förberedd inför förlossningen?  

□ Ja, mycket □ Ja, något  □ Nej, inte alls 

 

 

 

Vad är ditt/ert främsta verktyg inför förlossningen?  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Har ni funderat på att anlita en doula (extra stödperson under förlossningen)? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 
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BILAGA 3 Grunddata för svarsalternativ   
 

Figur 1 

 

 

 

 

 

 
Figur 4 

 

Smärtlindringsmetod 
Innan kursen 
% 

Efter kursen 
%  

Innan kursen 
antal 

Efter kursen 
antal  

Massage* 33,3 66,6 14 28 

Andning * 42,9 71,4 18 30 

Föda utan rädsla* 35,7 76,2 15 32 

Lustgas 54,8 59,5 23 25 

TENS 23,8 26,2 10 11 

Bad/dusch 40,5 54,8 17 23 

B.b bedövning 4,8 4,8 2 2 

Mental träning 28,6 42,9 12 18 

Akupunktur 4,8 4,8 2 2 

EDA 31 28,6 13 12 

Kvaddlar 2,4 2,4 1 1 

Ingen smärtlindring 0 9,5 0 4 

Hypnos 0 0 0 0 

 
Figur 5 

 

Vad tillhör en 
förlossning 

Innan kursen 
% 

Efter kursen 
% 

Innan kursen 
antal 

Efter kursen 
antal 

Intimitet*  40,5 88,1 17 37 

Humor * 35,7 64,3 15 27 

Tystnad * 28,7 50 12 21 

Lugn* 61,9 95,2 26 40 

Musik * 23,8 45,2 10 19 

Koncentration 76,2 88,1 32 37 

Teamarbete 85,7 97,6 36 41 

 
Figur 6 

 

  

Ja, 
mycket 
% 

Ja, något 
% 

Nej, jag 
känner 
mig inte 
förberedd 
% 

Ja, 
mycket 
antal 

Ja, något 
antal 

Nej, jag 
känner 
mig inte 
förberedd 
antal 

Innan 
Kursen 16,7 73 9,5 7 31 4 

Efter kursen 52,4 47,6 0 22 20 0 

 

Utbildningsnivå Procent Antal 

Grundskole utbildning 2,4 1 

Gymnasieutbildning 9,5 4 

Högskoleutbildning 1-3 år 28,6 12 

Högskola > 3 år 59,5 25 


