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Bakgrund: Att föda barn är en unik händelse och upplevelsen kan följa kvinnan genom hela 

livet. En negativ förlossningsupplevelse kan leda till psykisk ohälsa och förlossningsrädsla. 

Barnmorskor har en viktig roll i att ge professionellt stöd vid bearbetning av en negativ 

förlossningsupplevelse. Syfte: Att belysa omföderskors upplevelse av professionellt stöd i 

relation till tidigare negativ förlossningsupplevelse som resulterat i sekundär 

förlossningsrädsla. Metod: Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes. 

Semistrukturerade intervjuer med sju omföderskor med sekundär förlossningsrädsla utfördes. 

Resultat: Kvinnorna beskrev vikten av att bli sedd och att barnmorskan tog deras rädsla på 

allvar. Att inte få gehör försvårade möjligheten till bearbetning av förlossningsupplevelsen och 

det upplevdes negativt att inte följas av samma barnmorska genom vårdkedjan. Att få stöd i rätt 

tid uttrycktes vara en viktig faktor för bearbetningen. Konklusion: Att som barnmorska visa 

intresse och se varje kvinnas unika behov av stöd främjar möjligheten till bearbetning. När i 

tiden stöd ges har stor betydelse och för att kunna ge mer individanpassad eftervård som utgår 

från varje enskild kvinnas behov av bearbetning, är det viktigt att barnmorskor är lyhörda. 

Kontinuitet i vårdkedjan bidrar till en trygg relation mellan kvinnan och barnmorskan och 

främjar en positiv förlossningsupplevelse. 
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Background: To give birth is an unique life event and the experience follow women throughout 

life. A negative birth experience can lead to mental illness and fear of childbirth. Midwives 

have an important role in providing professional support in processing a negative birth 

experience. Aim: To illuminate multiparas’ experiences of professional support in relation to 

previous negative birth experience which has resulted in secondary fear of childbirth. Method: 

Qualitative content analysis with inductive approach was used. Seven semi-structured 

interviews were performed with multiparas having secondary fear of childbirth.  Result: The 

women described the importance of being seen and that the midwives took their fear seriously. 

Not being heard and lack of continuity reduced their capability to process their negative birth 

experience. Getting support at the right time was an important factor for processing. 

Conclusion: To promote women’s capability to process their negative birth experience 

midwives need to show an interest in every woman’s unique need of support. Timing of support 

is important and in order to provide more personalized postpartum care midwives needs to be 

responsive to women’s needs. Continuity of care contributes to a good relationship between the 

woman and the midwife and promotes a positive birth experience. 
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INLEDNING 

I ett livsperspektiv utgör barnafödandet ett av de mest betydelsefulla ögonblicken i en 

kvinnas liv. Det är en unik och omvälvande händelse och upplevelsen följer kvinnan genom 

hela livet, oavsett om upplevelsen är positiv eller negativ. Om negativa känslor och 

upplevelser inte bearbetas finns risken att de på sikt leder till psykisk ohälsa, stort lidande 

och att kvinnan avstår från att bli gravid igen. En negativ förlossningsupplevelse kan leda 

till förlossningsrädsla och därför är det viktigt att belysa och motverka faktorer som leder 

dit. Att känna viss rädsla och oro inför förlossningen är helt normalt och kan upplevas som 

en drivkraft. För en del kvinnor tar dock oron över och påverkar det dagliga livet och uttrycks 

då som förlossningsrädsla. 

 

Barnmorskan har en central roll för kvinnans upplevelse och välbefinnande under graviditet, 

förlossning och postpartum. Att som barnmorska arbeta för att kvinnan ska få en god 

förlossningsupplevelse är grundläggande i förlossningsvården. Tiden efter en graviditet och 

förlossning är för kvinnor en period av ökad sårbarhet. Det är viktigt att kvinnor då får stöd 

samt att de ges möjlighet att samtala med barnmorskan och uttrycka sina känslor och 

funderingar kring förlossningen. Denna uppföljning har betydelse för kvinnors 

självuppfattning och fortsatta mentala välbefinnande. Forskning om professionellt stöd till 

omföderskor med sekundär förlossningsrädsla i relation till negativ förlossningsupplevelse 

är sparsamt undersökt. Därför har författarna funnit det värdefullt att undersöka kvinnors 

upplevelse av professionellt stöd efter en negativ förlossningsupplevelse. 

BAKGRUND 

Förlossningsupplevelse 

Att få barn är en livsförändrande händelse (Fenwick, Holloway & Alexander, 2009; 

Redshaw & Henderson, 2016). Förlossningsupplevelsen är en mångdimensionell, komplex 

och unik upplevelse för varje enskild kvinna (Nilsson, 2012). Förlossningsupplevelser är 

olika bitar som efterhand har sammanlänkats och integrerats till en helhetsupplevelse av 

barnafödande och blivit en viktig del av den samlade livserfarenheten (Nilsson, Robertsson 

& Lundgren, 2012). En studie av Reisz, Jacobvitz och George (2015) visar att kvinnor ser 

förlossningen som en reflektion över deras förmåga som förälder. Resultatet visar även att 

en positiv förlossningsupplevelse leder till ett ökat självförtroende i föräldrarollen (ibid.). En 

positiv förlossningsupplevelse, en frisk mamma och ett friskt barn bör alltid vara det 

viktigaste målet då det bidrar till att minska förlossningsrädsla och är en stark och bra början 

på moderskapet (Dweik & Sluijs, 2015). 
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Att få stöd under förlossning främjar en positiv förlossningsupplevelse (Waldenström, 

2003). Nilsson och Lundgren (2007) menar att en bra och positiv relation mellan den gravida 

kvinnan och barnmorskan kan göra att kvinnan behåller sitt självförtroende och tron på att 

hon klarar att föda barn och därmed ökar chansen till en positiv förlossningsupplevelse. 

Nilsson (2012) nämner fyra faktorer som är betydande för kvinnans förlossningsupplevelse. 

Dessa är känsla av kontroll, upplevelse av smärta, delaktighet samt relationen till personalen. 

Det är viktigt att betänka att förlossningsupplevelsen inte bara påverkar kvinnan under och 

direkt efter förlossningen utan också i framtiden (Nilsson, 2012). Tidigare 

förlossningsupplevelse är av central betydelse för kvinnors rädsla i samband med förlossning 

(Nilsson, Bondas & Lundgren, 2010). 

Negativ förlossningsupplevelse 

Enligt Waldenström, Hildingsson, Rubertsson och Rådestad (2004) är depressiva känslor 

och oro under graviditeten, både för sin egen och barnets hälsa, förknippat med en 

efterföljande negativ förlossningsupplevelse. Oro inför förlossning samt att inte kunna ta 

hand om det nyfödda barnet är också bidragande faktorer. Detsamma gäller för de kvinnor 

som har negativa förväntningar på förlossningen och de som förväntar sig att smärtan under 

förlossningen kommer vara värsta tänkbara (ibid.). Förlossningsrädsla kan göra upplevelsen 

av barnafödande mer negativ (Gosselin, Chabot, Béland, Goulet-Gervais & Morin, 2016). 

En studie av Nilsson et al. (2012) visar att kvinnorna ursprungligen inte var rädda för att 

föda barn. Rädslan kom först när de upplevt en negativ förlossning. Rädsla att likartade 

händelser och upplevelser skulle upprepas vid nästa förlossning blev stark. För att våga föda 

igen blev det viktigt att påbörja ett inre arbete med att konfrontera förlossningsupplevelsen, 

bearbeta den och försöka förstå den efterföljande förlossningsrädslan. Nilsson (2012) menar 

att en negativ upplevelse riskerar att leda till posttraumatiskt stressyndrom, depression samt 

undvikande av ny graviditet. 

 

En negativ förlossningsupplevelse kan sammankopplas med epiduralanestesi, induktion, 

instrumentell förlossning och ett utdraget förlossningsförlopp (Waldenström et al., 2004). I 

en studie av Nilsson et al. (2010) undersöktes vilken betydelse den tidigare 

förlossningsupplevelsen hade för en grupp svårt förlossningsrädda kvinnor som nu var 

gravida med sitt andra barn. Den tidigare förlossningen hade lett till fastetsade minnen i form 

av rädsla, chock, oro, ensamhet, ilska, sorg och misstro till förmågan att föda (ibid). Centralt 

för omföderskor är att den tidigare förlossningsupplevelsen påverkar dem och bidrar till en 

känsla av osäkerhet. Det som påverkar dem är framförallt smärtan, att inte bli sedd av 

barnmorskan (Nilsson, 2012) samt brist på förtroende för vårdpersonalen (Nilsson, 2012; 

Nilsson et al., 2010). Detta leder till att bilden av dem själva som barnaföderskor förändras 

och blir försvagad, vilket då inte stämmer överens med förväntningarna de har på sig själva 

(Nilsson, 2012). Kvinnan kan uppleva förlossningen som traumatisk även om barnmorskan 

anser att förlossningen varit normal (Beck, 2004). Nilsson et al. (2010) menar att den 

negativa förlossningsupplevelsen i vissa fall kan leda till försämrad anknytning till barnet.  
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Hur kvinnor tänker kring sin förlossning ändrar sig ju längre tiden går (Waldenström, 2003). 

I anslutning till förlossningen kan lättnad över att förlossningen är över och glädje över att 

ha fått barn överskugga den faktiska förlossningsupplevelsen. Det kan ta tid för kvinnan att 

lyfta negativa aspekter av förlossningen till ytan och förstå dem som en helhet. Kvinnor som 

genomgått en smärtsam och komplicerad förlossning har benägenhet att få en mer negativ 

upplevelse efter en tid (ibid). Nilsson och Lundgrens (2007) studie visar att vissa 

förlossningsrädda kvinnor försöker blockera tankar runt en tidigare negativ 

förlossningsupplevelse för att inte behöva ta itu med och bearbeta rädslan. Därför kan det ta 

tid innan kvinnan förstår hur rädd hon faktiskt är (ibid). 

Förlossningsrädsla 

Förlossningsrädsla kan enligt Ryding och Sundell (2004) innebära allt ifrån en lätt oro till 

förlossningsfobi. En lindrig rädsla innebär en oro som kvinnan kan hantera och som ger en 

möjlighet att förbereda henne inför förlossningen. Måttlig rädsla kan vara svårare att hantera 

men är möjlig att hantera om kvinnan får stöd och hjälp. Svår rädsla inför, under eller efter 

förlossningen innebär ett psykiskt lidande och svårigheter för kvinnan att klara vardagen. 

Denna typ av rädsla kan leda till psykisk ohälsa. Den värsta formen av förlossningsrädsla 

innebär en extrem rädsla för förlossning och är en förlossningsfobi som kan innebära att 

kvinnan undviker att bli gravid eller att föda barn igen (ibid.). 

 

Förlossningsrädslan kan vara primär eller sekundär. Den primära rädslan innebär att kvinnan 

känner rädsla redan före eller under sin första förlossning (Hofberg & Brockington, 2000; 

Ryding & Sundell, 2004) medan den sekundära rädslan uppkommit efter en tidigare svår 

eller traumatisk förlossningsupplevelse (Björklund, 2004; Hofberg & Brockington, 2000; 

Saisto, Ylikorkala & Halmesmäki, 1999). 

Förekomst 

För 30 år sedan förekom inte förlossningsrädsla som medicinskt begrepp i norden. Det var 

först i början på 1980-talet som förlossningsrädsla började uppmärksammas inom forskning. 

Innan dess lyftes inte kvinnors rädsla eller oro inför förlossningen fram (Liljeroth, 2009). I 

en studie av Nieminen, Stephansson och Ryding (2009) tillfrågades 1635 svenska kvinnor 

angående förlossningsrädsla. Studien visade att nära 16 procent av kvinnorna upplevde svår 

rädsla och cirka 6 procent upplevde extrem rädsla. Under 2011 föddes närmare 112 000 barn 

i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2015). Nilsson, Lundgren, Karlström och Hildingsson 

(2011) skriver att 18 procent av kvinnorna i deras studie upplevde förlossningsrädsla under 

graviditeten och att 15 procent av kvinnorna upplevde rädsla även ett år efter förlossningen. 

Identifiering 

De flesta gravida kvinnor som är förlossningsrädda berättar om sin rädsla för barnmorskan 

på barnmorskemottagningen (Ellis, 2004). För att kunna vårda förlossningsrädda kvinnor 
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krävs enligt Salomonsson, Wijma och Alehagen (2010) att barnmorskan på ett tidigt stadie 

identifierar rädslan så att kvinnorna kan få individuell vård, förberedelse för förlossning och 

en god uppföljning postpartum (tiden efter förlossning).  

 

Förlossningsrädsla är en subjektiv upplevelse vilket gör att den är svår att objektivt mäta 

(Liljeroth, 2009). Var den kliniska gränsen för förlossningsrädsla går är svårt att avgöra, 

oftast är det kvinnan själv som bedömer om hennes rädsla är så allvarlig att hon behöver 

söka hjälp (Ryding & Sundell, 2004). För att mäta graden av förlossningsrädsla finns det 

flera olika mätmetoder. Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (WDEQ-A) 

är det mest använda måttet för att mäta rädsla hos gravida kvinnor (Haines et al., 2015). 

”Fear of birth scale” (FOBS) är en visuell, analog skala som gravida kvinnor tycker är tydlig 

och som de upplever gör det enklare att beskriva, bedöma och diskutera sin rädsla 

(Ternström, Hildingsson, Haines & Rubertsson, 2015). I det kliniska arbetet ska dessa skalor 

alltid kompletteras med samtal med kvinnan (Haines et al., 2015; Ternström et al., 2015).  

Orsaker 

Hos omföderskor med stark förlossningsrädsla är orsaken i stor omfattning en tidigare 

negativ förlossningsupplevelse (Melander, 2002; Nilsson et al., 2011; Ryding & Sundell, 

2004). Orsaken till förlossningsrädslan kan även vara negativa förlossningsberättelser från 

vänner (Melander, 2002). Rädslan kan även bottna i bristande förtroende för personalen, att 

inte bemötas med respekt samt bristande tilltro till den egna förmågan att kunna föda barn 

(Ryding, 1993; Sjögren, 1997). 

 

I en studie gjord av Lukasse, Schei och Ryding (2014) där förlossningsrädsla undersöktes i 

sex olika europeiska länder, visade det sig att det som svenska kvinnor var mest rädda för 

var att bli lämnade ensamma under förlossningen. Även en komplicerad förlossning som 

resulterar i kejsarsnitt eller sugklocka, svåra bristningar eller stora blödningar kan orsaka 

rädsla (Storksen, Gartthus-Niegel, Vangen & Eberhard-Gran, 2013). Det har dock visat sig 

att själva förlossningsupplevelsen är en större riskfaktor än faktiska 

förlossningskomplikationer (ibid.).   

Konsekvenser 

Samhället brister i respekt för det faktum att vissa kvinnor är rädda för att föda barn, vilket 

kan skapa en osäkerhet hos kvinnan och ge en känsla av att vara svagare och underlägsen 

andra kvinnor (Nilsson & Lundgren, 2007). Förlossningsrädsla kan påverka 

graviditetsupplevelsen, själva förlossningen och övergången till föräldraskapet. Att vårda 

förlossningsrädda kvinnor är tids- och känslomässigt krävande för barnmorskor 

(Salomonsson et al., 2010). 

 

Det finns ett tydligt samband mellan förlossningsrädsla och preferens för ett kejsarsnitt 

(Karlström, Nystedt, Johansson & Hildingsson, 2011; Kringeland, Daltveit & Møller, 2009; 
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Nieminen et al., 2009;). År 2000 resulterade nära 15 procent av samtliga förlossningar i 

Sverige i kejsarsnitt. År 2014 hade denna siffra stigit till närmare 18 procent och av dessa är 

drygt hälften planerade kejsarsnitt (Socialstyrelsen, 2015). Den största gruppen som önskar 

och kräver kejsarsnitt på humanitär indikation (kejsarsnitt utan medicinska skäl) är kvinnor 

som haft en negativ förlossningsupplevelse, omföderskor som tidigare genomgått kejsarsnitt 

eller annan komplicerad förlossning (Kringeland et al., 2009). 

 

Rädsla för förlossningssmärta visade sig i en studie av Aksoy, Ozkan och Gundogdu (2015) 

vara ett stort skäl till varför kvinnor föredrar kejsarsnitt. Förlossningsrädsla medför ökade 

samhällsekonomiska utgifter (Liljeroth, 2009). Kejsarsnitt kan leda till försämrad 

anknytning till barnet (Fenwick et al., 2009; Karlström, Engström-Olofsson, Nystedt, 

Sjöling & Hildingsson, 2010) och försvåra övergången till moderskapet (Fenwick et al., 

2009). Kejsarsnitt kan påverka amningen negativt eftersom smärtan kan göra det svårt att 

hålla barnet i en tillfredsställande position (Karlström et al., 2010). Kvinnor som genomgått 

kejsarsnitt löper en högre risk att drabbas av blödning och infektion i anslutning till 

förlossningen, jämfört med kvinnor som genomgått vaginal förlossning (Wang et al., 2010). 

Handläggning 

Det är enligt Saisto, Toivanen, Salmela-Aro, och Halmesmäki (2006) viktigt att 

barnmorskan har kunskap om förlossningsrädsla för att på bästa möjliga sätt bemöta 

förlossningsrädda kvinnor. I mötet med den förlossningsrädda kvinnan är det angeläget att 

lyssna och inte ifrågasätta de känslor och rädslor som finns angående förlossningen. Det 

betyder dock inte att alla hennes önskningar ska uppfyllas, men att hennes känslor och 

rädslor inte ska undervärderas utan uppmärksammas (ibid.). I en studie av Ramvi och 

Tangerud (2011) verkar det enligt kvinnornas egna erfarenheter som att den stora 

utmaningen för barnmorskor är att upprätta en dialog som präglas av öppenhet. Att ha ett 

öppet och tillåtande klimat utgör en grund för ett samtal där kvinnor kan delge sina 

erfarenheter och tankar (ibid.). 

 

Gravida kvinnor som lider av lätt förlossningsrädsla behandlas genom samtal med en 

barnmorska på barnmorskemottagning (Ellis, 2004). Kvinnor som lider av svårare rädsla 

remitteras till Auroramottagning eller liknande (Ellis, 2004; Werner, 2004). Vid en 

Auroramottagning arbetar barnmorskor och förlossningsläkare (Werner, 2004). Det finns 

även tillgång till psykolog och kurator. Verksamheten ska bidra till att minska 

förlossningsrädslan och att förlossningsupplevelsen blir så positiv som möjligt. 

Förlossningsrädda omföderskor med en tidigare traumatisk förlossning behöver i första hand 

få möjlighet att berätta om upplevelsen av förlossningen. Nästa steg är att noggrant gå 

igenom journalen och förlossningens förlopp. När kvinnan känner sig redo upprättas en 

individuell förlossningsplan med hänsyn till kvinnans önskemål och obstetriska situation. 

Personalen på förlossningen ska sträva efter att i möjligaste mån följa denna planering både 
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gällande ordinationer och önskemål. Många timmars arbete för att skapa en känsla av tillit 

hos kvinnan kan gå förlorade om förlossningsplanen inte respekteras (ibid.). 

Socialt stöd  

Socialt stöd definieras som ett utbyte av resurser mellan minst två individer (Hupcey & 

Morse, 1997). Stödet som ges avses öka mottagarens välmående (Hupcey, 1998). Ett 

exempel på socialt stöd är känslomässigt stöd (Langford, Bowsher, Maloney & Lillis, 1997). 

Att få, men även att ge, socialt stöd leder till psykiskt välbefinnande och förbättrad förmåga 

att hantera olika situationer i livet (Langford et al., 1997). Stödet måste komma från en 

person som har en personlig relation till mottagaren. Stöd söks hos professionella vårdgivare 

när de i personens närhet saknar förmåga att ge det stöd som behövs (Finfgeld-Connett, 

2005). I en personlig relation förväntas stödet återgäldas, därför skiljer sig socialt stöd från 

professionellt stöd (Hupcey & Morse, 1997). 

Barnmorskans professionella stöd 

Professionellt stöd innebär stöd som en person ger genom sin yrkesroll. Relationen mellan 

patienten och den professionella personen, i detta fall kvinnan och barnmorskan, baseras på 

särskilda förväntningar på roller. Det efterfrågade stödet och det stöd som ges ska vara inom 

ramarna för yrkesrollen (Hupcey & Morse, 1997). Den legitimerade barnmorskan arbetar 

inom området reproduktiv, sexuell och perinatal hälsa. Barnmorskan handlägger 

självständigt den normala graviditeten, förlossningen och eftervården 

(Barnmorskeförbundet, 2017) och arbetar tillsammans med kvinnan för att ge bästa möjliga 

stöd (ICM, 2017). Arbetet präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Varje unik 

kvinna kan förvänta sig att visas omtanke och respekt av barnmorskan och att få en 

sakkunnig och omsorgsfull vård (Barnmorskeförbundet, 2017). I relationen måste kvinnan 

lita på barnmorskans kompetens (Hupcey & Morse, 1997). Relationen bygger på 

ömsesidighet (Kennedy, Shannon, Chuahorm & Kravetz, 2004) och barnmorskan ska därför 

i sin tur kunna förmedla att hon litar på kvinnans förmåga att föda (Lundgren & Berg, 2007). 

 

Det professionella stödet ska även stärka det sociala stödet (Hupcey & Morse, 1997). Under 

förlossning kan detta ske genom att barnmorskan stöttar och vägleder partnern i att stötta 

kvinnan (Thorstensson, Ekström, Lundberg & Hertfelt Wahn, 2012). Det professionella 

vårdandet innefattar specifik och professionell kompetens baserad på vetenskap och etik 

(Berg, 2010). Gravida kvinnor önskar stöd från barnmorskan under graviditeten, exempelvis 

i övergången till moderskapet samt i att förbereda sig för förlossningen (Seefat-van 

Teeffelen, Nieuwenhuijze & Korstjens, 2011). Att barnmorskan är hos kvinnan och hennes 

partner kontinuerligt under förlossningen skapar en känsla av trygghet (Thorstensson, et al., 

2012). Enligt Aune, Hvaal Amundsen och Skaget Aas (2014) så uttrycker kvinnor att 

kontinuerligt stöd är betydelsefullt för hela förlossningsupplevelsen då det ger ett ökat 

mentalt välbefinnande hos kvinnan även efter förlossningen. 
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Stöd efter förlossning 

Efter förlossning ska alla nyblivna föräldrar erbjudas ett postpartumsamtal (Almström & 

Sundell, 2004; Olin & Faxelid, 2003). Detta samtal sker på BB mellan kvinnan/paret och 

den förlösande barnmorskan (Almström & Sundell, 2004). Samtalet bör vara ett tillfälle då 

stöd ges och där ouppklarade frågor får svar. Det postpartumsamtal som många kvinnor får 

i Sverige kan dock inte anses vara ett samtal som går djupt in i eventuella svåra känslor som 

uppstått i samband med förlossningen. I tider då resurserna minskar finns risken att 

barnmorskan endast söker upp de kvinnor vars förlossning barnmorskan anser varit särskilt 

svår (ibid.). Cirka 6-12 veckor efter förlossningen får kvinnan komma på återbesök till sin 

barnmorska på barnmorskemottagningen. Under återbesöket diskuteras 

förlossningsupplevelsen, vilket är särskilt viktigt för förlossningsrädda kvinnor (Svensk 

Förening för Obstetrik och Gynekologi [SFOG], 2016). 

 

Nyblivna föräldrar anser att postpartumsamtalet är meningsfullt (Olin & Faxelid, 2003). De 

par vars förlossning haft ett utdraget eller komplicerat förlopp, önskar information om varför 

detta skett. Det finns ett behov av postpartumsamtal även om kvinnan haft en normal 

förlossning (ibid.) och i en studie av Lindberg, Öhrling & Christensson (2008) uttryckte 95 

procent av de deltagande kvinnorna att de önskade ett postpartumsamtal. Att inte få 

möjlighet att få prata igenom sin förlossning med en barnmorska ökar risken för en negativ 

förlossningsupplevelse (Waldenström, Rudman & Hildingsson, 2006). 

 

Enligt Barimani, Oxelmark, Johansson & Hylander (2015) uttrycker kvinnor behov av både 

fysiskt och emotionellt stöd. De önskar mer tid med en barnmorska på BB för att prata om 

sina känslor efter förlossningen. Kvinnor uttrycker även en önskan om ett tidigt återbesök 

till sin barnmorska på barnmorskemottagningen (ibid.). 

PROBLEMFORMULERING 

Barnafödande är en livsförändrande händelse. Kvinnans upplevelse av professionellt stöd 

och delaktighet innan, under och efter förlossningen har stor betydelse för den totala 

förlossningsupplevelsen. Kvinnor som upplever att de inte får tillräckligt med stöd riskerar 

att uppleva förlossningen som negativ. Efter varje förlossning bör kvinnan få ett 

postpartumsamtal där stöd ges och där eventuella ouppklarade frågor kring förlossningen får 

svar. Att inte få möjlighet att prata igenom sin förlossning med en barnmorska ökar risken 

för en negativ förlossningsupplevelse. En negativ förlossningsupplevelse kan i sin tur leda 

till posttraumatisk stress, depression samt orsaka förlossningsrädsla. Rädslan är ett 

samhälleligt problem då den ger negativa konsekvenser i form av ökad kejsarsnittsfrekvens 

på humanitär indikation, försämrad anknytning mellan mor och barn samt undvikande av ny 

graviditet. 
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Förlossningsrädsla samt vikten av att få bearbeta en negativ förlossningsupplevelse finns 

beskrivet i forskning och litteratur. Dock behöver omföderskors upplevelse av stöd från 

barnmorskan vid bearbetning av tidigare negativ förlossningsupplevelse studeras. Detta för 

att öka möjligheten att ge ett mer individanpassat stöd. Genom denna studie önskar 

författarna kunna ge bättre förutsättningar för barnmorskor att erbjuda stöd vid bearbetning 

av negativa förlossningsupplevelser. 

SYFTE 

Syftet är att belysa omföderskors upplevelse av professionellt stöd i relation till tidigare 

negativ förlossningsupplevelse som resulterat i sekundär förlossningsrädsla. 
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METOD 

Val av metod 

Metoden som använts för att besvara syftet är kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Denna metod lämpade sig väl för studiens syfte, då den enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) fokuserar på deltagarnas berättelser och upplevelser genom analys och 

tolkning av till exempel utskrifter av inspelade intervjuer. Jakobsson (2011) beskriver 

kvalitativ innehållsanalys som ett systematiskt tillvägagångssätt för att beskriva ett 

textinnehåll, såväl skrivna som uttalade, på flera abstraktionsnivåer. Med en induktiv ansats 

görs analysen av texten förutsättningslöst. Att sanningen finns i betraktarens ögon är 

vägledande inom kvalitativ forskning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Miljö 

Studien genomfördes vid sju barnmorskemottagningar i ett län i sydvästra Sverige. I detta 

län finns både stad och landsbygd. I området där studien utfördes finns 15 

barnmorskemottagningar och antalet invånare är drygt 264 000. Vid det sjukhus i området 

som har en förlossningsavdelning föds cirka 2700 barn per år. 

Urval 

Urvalet har skett strategiskt med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. Strategiskt 

urval innebär att forskaren väljer ut deltagare till studien grundat på att de kan ge en god 

representativ bild av det som ska studeras (Jakobsson, 2011), detta för att försäkra sig om 

variation i svaren (Forsberg & Wengström, 2016). Informanterna i studien var mellan 20-40 

år gamla. Medianåldern bland informanterna var 32 år. Informanterna hade mellan ett till tre 

barn vardera. Utbildningsnivån hos informanterna varierade från gymnasiala studier till 

högskolestudier. Informanterna hade, gällande bostadsort, en geografisk spridning i ett län i 

sydvästra Sverige. Fördelningen av bostadsort var lika mellan stad och landsbygd. Två av 

informanterna var av utländsk härkomst. Sex stycken av informanterna hade av sin 

barnmorska på barnmorskemottagningen remitterats till Auroramottagning. Av dessa sex 

informanter hade två varit på Auroramottagningen för samtal. Civilstatus bland 

informanterna var från sammanboende till sammanboende och gift. De kvinnor som 

uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades via barnmorskor på barnmorskemottagningar i 

sydvästra Sverige. 

Inklusionskriterier 

Omföderskor med sekundär förlossningsrädsla har inkluderats. Kvinnorna skulle ha sökt 

hjälp för sin förlossningsrädsla på barnmorskemottagning och påbörjat behandling, antingen 

på barnmorskemottagning eller på Auroramottagning. Kvinnorna skulle vara svensktalande. 
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Exklusionskriterier 

Kvinnor under 18 år.  

Datainsamling 

Verksamhetschef och enhetschef på för studien aktuella barnmorskemottagningar 

kontaktades för ett godkännande av intervjuerna. Datainsamling skedde genom 

semistrukturerade, individuella intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer ställs frågor med 

öppna svarsmöjligheter och alla informanter får samma frågor (Jakobsson, 2011). Frågorna 

togs fram genom diskussion och genom relevant litteratur, hela tiden med syftet i fokus. 

Frågorna sammanställdes sedan i en intervjuguide.  

 

Enligt Jakobsson (2011) består en intervjuguide av ett fåtal inledningsfrågor med 

efterföljande stödord som hjälp för följdfrågor. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en 

intervjuguide är ett manus som mer eller mindre formar intervjuns förlopp. Efter att 

inledningsfrågor ställts sker en dialog mellan intervjuare och informant och följdfrågor ställs 

därefter utifrån vad informanten berättar (Jakobsson, 2011). En pilotintervju, med en 

informant som uppfyllde inklusionskriteriena, utfördes där båda författarna deltog. Detta 

gjordes för att säkerställa intervjuguidens genomförbarhet, för att upptäcka styrkor och 

svagheter samt för att se om dess utformning stämde överens med studiens syfte. Författarna 

valde att inkludera pilotintervjun i studien då den svarade upp mot syftet.  

 

Datainsamlingen genomfördes under mars-april månad 2017. Det strategiska urvalet 

säkerställdes då kvinnor som matchade inklusionskriterierna rekryterades. Författarna 

utförde tre intervjuer vardera. Tid och plats för intervjuerna bestämdes individuellt med varje 

informant. Varje intervju tog mellan 17 till 45 minuter. Intervjuerna spelades in elektroniskt 

och informanterna informerades angående tillvägagångssättet för intervjun innan den 

startade. Informanterna gavs möjlighet att ställa frågor till den författaren som utförde 

intervjun, både före och efter själva intervjun. Informanterna fick både skriftlig och muntlig 

information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avsluta 

deltagandet i studien utan förklaring.  

Förförståelse 

Den egna förförståelsen innefattar bland annat att en av författarna själv har fött barn och 

därmed har egna förlossningsupplevelser. Båda författarna har tidigare erfarenhet av att 

arbeta inom slutenvården på förlossningsavdelning och på BB-avdelning. Författarna hade 

under studiens gång sin verksamhetsförlagda utbildning på barnmorskemottagning och 

förlossningsavdelning och mötte då kvinnor både under graviditet, förlossning och 

postpartum. 
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Analys 

Analysen av intervjuerna genomfördes genom att följa analysstegen enligt kvalitativ 

innehållsanalys av Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Centrala begrepp som 

används för att beskriva analysprocessen är analysenhet, meningsenhet, kondensering, 

abstraktion, kod, kategori och tema (ibid.).  

 

Inledningsvis transkriberades intervjuerna ordagrant av författarna så snart det var möjligt 

efter intervjutillfället. De transkriberade texterna lästes sedan flera gånger av båda 

författarna, vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) görs för att få en ordentlig 

uppfattning om innehållet i texterna. Det insamlade materialet fördes över i ett dokument för 

att få en överskådlig bild där likheter och skillnader identifierades. All text som svarade mot 

syftet markerades och plockades ut ur transkriptionerna. Sedan diskuterades likheterna och 

skillnaderna av författarna och meningsbärande enheter togs fram. Meningsbärande enheter 

utgörs av ord, meningar och bitar av text som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang 

(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Sedan 

kondenserades dessa enheter. Med kondensering avses en process som gör texten kortare 

samtidigt som den behåller sin essens (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Därefter 

kom de mest centrala i innehållet i de kondenserade meningarna att benämnas med en kod. 

En kod är vad som kort beskriver en meningsenhets innehåll. Dessa koder fördes sedan 

samman till underkategorier. Av underkategorierna bildades kategorier. Exempel på 

analysprocessen redovisas i Tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

För det var ju som min 

barnmorska sa: det ser ju 

som att det har gått jättebra 

i dina papper. Och jag 

bara..gått bra och gått 

bra..alltså..hade det gått 

bra..ja hon har ju klarat sig 

och jag har klarat mig men 

man mår ju inte bra i. 

Barnmorskan tycker det 

har gått bra enligt 

pappren men jag mår ju 

inte bra 

Nonchalant attityd Vikten av att bli sedd Upplevelse av stöd 

Jag tror det beror på men 

jag tror det är enklast om 

man har lite tid däremellan 

för att landa i själva 

situationen sen beror det ju 

på hur krävande det är med 

barnet...hur man själv mår 

kroppsligt...åh ehm...jag 

tror när man har lite tid 

däremellan man kommer 

också ihåg vissa 

saker...bättre...och kan 

kanske också fundera lite 

mer... 

Det beror på. Enklast om 

man har lite tid att landa 

i själva situationen. Hur 

krävande barnet är. Hur 

man mår kroppsligt. Lite 

tid däremellan så 

kommer man ihåg vissa 

saker bättre. Få fundera 

lite mer. 

Tid att landa  Rätt frågor i rätt tid Kvinnans 

uppföljningsbehov 
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Etiskt övervägande   

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) behöver 

studenter inom ramen för högskoleutbildning som studerar på avancerad nivå ej ansöka om 

etiskt tillstånd. Lagen låg till grund för information som tilldelades deltagarna i studien. 

Utöver detta var riktlinjer från Etiska prövningsnämnden, EPN (2013) utgångspunkt i 

författandet av informationsblanketten till deltagarna. Syftet med etikprövningslagen är att 

skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning (EPN, 

2013).         

     

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns fyra viktiga begrepp som ska tas hänsyn till när en 

studie genomförs och utformas. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet togs i beaktning genom att 

informanterna, verksamhetschef och enhetschef fick skriftlig och muntlig information 

angående studiens syfte och bakgrund. Samtyckeskravet tillgodosågs då informanterna 

informerades om frivilligt deltagande och möjligheten att avbryta deltagandet när som helst 

under studiens gång och utan angiven orsak. Konfidentialitetskravet uppfylldes då inga 

personuppgifter redovisades i resultatet, vilket innebär att ingen data kan knytas till 

respektive informant. Det transkriberade materialet från intervjuerna har kodats och därmed 

avidentifieras. Data har förvarats på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av den. Det 

fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, tillgodosågs då de uppgifter som insamlats om 

enskilda personer endast användes för den aktuella studiens forskningsändamål. Efter att den 

aktuella studien har godkänts kommer allt material förstöras. Detta informerades 

informanterna om vid första informationstillfället samt inför respektive intervju. 

 

Författarna är medvetna om att dessa intervjuer kan ha väckt icke önskvärda känslor och 

tankar hos informanterna.  
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i två kategorier samt åtta underkategorier vilka 

presenteras i Tabell 2. I följande text presenteras dessa tillsammans med belysande 

sammanfattningar och citat. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier som har framkommit under analysen 

av datamaterialet. 

 

 

Upplevelse av stöd 

Kvinnorna beskrev vikten av att bli sedda och att få tillräcklig information om befintliga 

stödåtgärder för bearbetning av den negativa förlossningsupplevelsen. Att inte bli följd av 

samma barnmorska genom vårdkedjan upplevdes försvåra bearbetningen. Kvinnorna 

uttryckte att bristande stöd vid bearbetning gav konsekvenser. 

 

KATEGORI 

 

UNDERKATEGORI 

  

Vikten av att bli sedd 

  

Stöd bortprioriteras 

 

Upplevelse av stöd 

 

Bristande information 

  

Brist på kontinuitet 

  

Bristande stöd påverkar 

graviditetsupplevelsen 

  

Genomgång av 

förlossningsupplevelsen 

 

Kvinnans uppföljningsbehov 

 

Rätt frågor i rätt tid 

  

Önskemål om läkarbesök 
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Vikten av att bli sedd 

Kvinnorna beskrev vikten av att bli sedd av barnmorskan och tagna på allvar. De upplevde 

att om de fick en relation med sin barnmorska, så kände kvinnorna att barnmorskan förstod 

dem bättre. Att barnmorskan på barnmorskemottagningen tagit sig tid att läsa 

förlossningsjournalen inför efterkontrollen upplevdes mycket positivt.  Kvinnorna upplevde 

att det kändes bra när barnmorskan tog sig tid att lyssna på dem. Att de fick prata utan stress 

ansågs väldigt värdefullt. Kvinnorna upplevde det som positivt när de kände att det även var 

viktigt för barnmorskan att kvinnan fick stöd i sin bearbetning. Det var även viktigt att bli 

sedd ur ett helhetsperspektiv där fokus inte bara låg på den fysiska utan även den psykiska 

delen. Kvinnorna upplevde att deras rädsla togs på allvar när barnmorskan tog emot dem 

med öppna armar och hjälpte till att remittera dem vidare. Då kvinnorna fått göra en 

handlingsplan inför nästa förlossning kände de sig bekräftade.  

 

Däremot uttryckte kvinnorna att det var svårt att prata om sin förlossningsupplevelse med 

barnmorskan på efterkontrollen när de kände att de inte fick något gehör. Detta trots att 

kvinnorna påtalade att de inte mådde bra efter förlossningen eller att de upplevt 

förlossningen som negativ. De upplevde att barnmorskan inte förstod dem, att de inte fick 

svar på sina frågor och att frågorna i vissa fall heller inte togs emot. Ett utdraget 

förlossningsförlopp eller att inte må bra i anslutning till förlossningen upplevde kvinnorna 

att barnmorskan ansåg vara normalt. Kvinnorna upplevde att barnmorskan värderade 

behovet av stöd utifrån hur det såg ut i journalen istället för att beakta kvinnornas berättelser. 

Kvinnorna uttryckte även att barnmorskan, istället för att lyssna och ge stöd, nonchalerade 

upplevelsen genom bortförklaringar. Postpartumsamtal med förlösande barnmorska på BB 

upplevdes mer som ett samtal där barnmorskan kunde döva sitt dåliga samvete än ett samtal 

om hur kvinnan upplevt förlossningen. 

 

”...eftersom att allt ser ut som att det gått så bra för mig eller vad man ska säga. För det sa 

ju barnmorskan nu med: kollar man i dina journaler…det ser ut som att…som hon sa, att du 

är ju gjord för att föda. Alltså typ det här är ju ingenting för dig.” 

 

Kvinnorna upplevde även att då de inte bad om hjälp eller uttryckte ett behov inte heller 

erbjöds något stöd från barnmorskan. Kvinnorna upplevde att barnmorskan på 

barnmorskemottagningen inte gav dem forum att bearbeta sin förlossningsupplevelse trots 

att kvinnorna visste att de borde det. Istället bearbetade de sin förlossningsupplevelse genom 

att prata och ventilera med vänner och bekanta. 

Stöd bortprioriteras 

Kvinnorna upplevde att det på BB inte var läge att prata om sig själva. Detta på grund av att 

de kände att personalens fokus var på barnet och dess välmående. Hur kvinnorna mådde eller 

hade upplevt sin förlossning upplevdes inte viktigt för barnmorskan. Kvinnorna upplevde att 
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de behandlades som mjölkkor. Amning och andra praktiska saker med barnet upplevdes 

viktigare för personalen än kvinnans mentala välmående.  

 

“det var ingen som...det var ingen som sa vill du ha hjälp på något sätt eller?” 

 

“Barnmorskan var uppe, hon som förlöste mig, hon skulle jobba på BB dagen efter. Så hon 

var bara inne och kollade läget lite, upplevde jag det som. Men då var det mer fokus på att 

det hade gått bra och att det var ett stort barn, 4,6 vägde barnet. Att han var väldigt 

välmående och att han åt bra. Det var mer fokus på det.” 

 

Kvinnorna upplevde att de inte ville klaga då de var så tacksamma över att barnet mådde 

bra. De upplevde att de var i behov av stöd för att bearbeta sin upplevelse men att de själva 

prioriterade sitt barns behov såsom amning och andra praktiska saker före sina egna behov. 

De kände att de medvetet valde att skjuta problemet framåt i tiden. Om barnet inte mådde 

bra upplevde kvinnorna än mer att fokus hamnade långt ifrån dem själva. Barnets välmående 

ansågs för kvinnorna vara viktigare än att de fick bearbeta sin negativa 

förlossningsupplevelse. 

 

“...man vill inte klaga så mycket. Man är så jäkla tacksam för att ens barn mår bra så att 

man, bara det är ju viktigast!” 

Bristande information                         

Kvinnorna upplevde att de inte fått tillräcklig information av barnmorskan om vilka 

stödåtgärder som finns för att bearbeta en negativ förlossningsupplevelse. Eftersom 

kvinnorna kände att de inte själva hade tillräcklig kunskap om hur de skulle kunna bearbeta 

sin upplevelse förlitade de sig på att barnmorskan gav dem nödvändig information. När de 

senare fick veta att det fanns stödåtgärder som barnmorskan inte informerat om kände de sig 

besvikna. De kände att barnmorskan inte gett dem all hjälp som fanns att få. 

 

“Ja, alltså… det är ju lite svårt också för jag är ju inte insatt i metoder och så…Utan att där 

fick jag ju liksom lita mig på till vad dom kunde göra…. “ 

Brist på kontinuitet 

Kvinnorna upplevde att det var ett problem att de inte fick möjlighet att bli följd av samma 

barnmorska under graviditeten, förlossningen och sedan postpartum. De upplevde att det var 

svårt att prata med barnmorskan på barnmorskemottagningen och få stöd i bearbetningen av 

sin upplevelse då barnmorskan inte hade varit med under förlossningen. Bristen på 

kontinuitet gjorde att kvinnorna kände sig väldigt utsatta och sårbara. Kvinnorna upplevde 

att om inte barnmorskan på förlossningen följde de stödåtgärder och den handlingsplan som 

kvinnan och barnmorskan på barnmorskemottagningen upprättat så var allt tidigare arbete 

att bearbeta förlossningsupplevelsen förgäves. 
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Bristande stöd påverkar graviditetsupplevelsen 

Kvinnorna upplevde det beklagligt att de inte fått möjlighet att bearbeta sin tidigare 

förlossningsupplevelse eftersom det påverkat deras nuvarande graviditet negativt. 

Kvinnorna upplevde att det tog lång tid för dem att känna glädje över sin graviditet och att 

mycket tid gått åt till att vara rädd för den stundande förlossningen. Att gå runt med en 

ständig obehaglig känsla förtog enligt kvinnorna hela graviditetsupplevelsen. Kvinnorna 

upplevde att det var svårt att vara positivt inställd inför en ny förlossningsupplevelse. Att 

den tidigare förlossningsupplevelsen varit det värsta de varit med om gav lite hopp om en 

positiv upplevelse denna gång. Kvinnorna upplevde att ingen personal läst deras 

förlossningsbrev vilket kändes väldigt otryggt. Att inte ha fått tillräckligt med stöd att 

bearbeta den tidigare negativa förlossningsupplevelsen upplever de är ett stort skäl till varför 

de nu är förlossningsrädda. 

Kvinnans uppföljningsbehov 

Kvinnorna beskrev ett behov av att få prata om sin förlossningsupplevelse med en 

barnmorska. Kvinnorna uttryckte att när i tiden stödet ges har betydelse för möjligheten att 

kunna bearbeta den negativa förlossningsupplevelsen. 

Genomgång av förlossningsupplevelsen 

Att ges möjlighet att fundera över förlossningen och få prata igenom upplevelsen ordentligt 

upprepade gånger upplevde kvinnorna skulle vara mycket betydelsefullt. Att gå igenom vad 

som hände under förlossningen och varför upplevelsen blev som den blev uttrycktes som ett 

behov hos kvinnorna för att få svar på frågor. Kvinnorna lyfte att det hade varit bra att få 

prata mer ingående om förlossningsupplevelsen redan samma dag som förlossningen men 

att samtalet skulle initieras av barnmorskan. Först när kvinnorna blivit gravida igen har de 

förstått att de borde ha pratat igenom sin tidigare förlossningsupplevelse djupare och vid 

flera tillfällen för att kunna bearbeta förlossningsupplevelsen ordentligt.  

Rätt frågor i rätt tid 

Kvinnorna upplevde att deras mående efter förlossningen gick i faser. Därför var det viktigt 

för dem att få stöd i rätt tid. Initialt fokuserade kvinnorna mest på att må bra fysiskt, först 

efter det så lades fokus på det psykiska måendet. De upplevde att de behövde få tid att bli 

psykiskt starka för att bearbeta upplevelsen. Att barnmorskan ställde frågor om 

förlossningsupplevelsen redan några timmar efter förlossningen kändes betydelsefullt. Dock 

upplevde kvinnorna att de redan lagt locket på och att de var mottagliga för mer ingående 

stöd och bearbetning av upplevelsen först en längre tid efter förlossningen. Kvinnorna 

behövde få tid att landa i själva situationen och de upplevde att de kom ihåg saker bättre om 

de fick lite tid att fundera och reflektera över upplevelsen. 
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“Jag tror det beror på men jag tror det är enklast om man har lite tid däremellan för att 

landa i själva situationen sen beror det ju på hur krävande det är med barnet...hur man själv 

mår kroppsligt...åh ehm...jag tror när man har lite tid däremellan man kommer också ihåg 

vissa saker...bättre...och kan kanske också fundera lite mer...på det här...just precis efteråt 

när dom frågar hur upplevde du där då kände jag bara det var hemskt...det sa jag också till 

dom...men….” 

Önskemål om läkarbesök 

Kvinnorna hade önskat ett återbesök hos en läkare efter förlossningen. De hade velat att 

någon mer än barnmorskan kontrollerade det fysiska läkandet efter klipp och djupare 

bristningar som sutureras av läkare. Kvinnorna antog att då barnmorskan inte var anförtrodd 

att suturera den graden av djupare bristning inte heller hade kompetens nog att bedöma 

läkandet. Att kvinnorna fick bekräftat att de läkt upplevde de vara viktigt för bearbetningen 

av upplevelsen.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Kvalitativa studier syftar till att få en ökad förståelse för hur upplevelser, erfarenheter, 

förväntningar och behov kan mötas (Friberg, 2012). Kvalitativ innehållsanalys kan anpassas 

till varierande kvalitet av data och till forskarens erfarenhet och kunskap och används för att 

tolka och beskriva variationer i texter (Lundgren & Hällgren Graneheim, 2012). Metoden 

bedömdes lämplig då syftet med denna studie var att belysa omföderskors upplevelse av 

professionellt stöd i relation till tidigare negativ förlossningsupplevelse som resulterat i 

sekundär förlossningsrädsla. Till skillnad från kvantitativa studier mäts inte data i kvalitativa 

studier. Det räcker att konstatera att de finns (Ahrne & Svensson, 2015). 

Barnmorskorna vid de för studien aktuella barnmorskemottagningarna fick information om 

studien och vilka kvinnor som önskades rekryteras till studien. Författarna upplevde 

svårigheter med rekrytering av informanter till studien. Detta kan ha berott på att 

barnmorskorna inte frågat de kvinnor som matchade inklusionskriterierna alternativt att de 

kvinnor som tillfrågades inte önskade att delta i studien. En diskussion fördes då mellan 

författarna om rekryteringen även skulle ske via barnmorskor vid Auroramottagning. Då 

studien gjordes under begränsad tid och processen med ansökan om tillstånd och att få ut 

information angående rekrytering tar tid valde författarna att endast vända sig till 

barnmorskor på barnmorskemottagning. De kvinnor som matchade studiens 

inklusionskriterier fick från sin barnmorska information om och frågan om deltagande i 

studien. De kvinnor som var villiga att delta kontaktade i sin tur en av författarna för att 

delge sitt intresse av deltagande. 

Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är ett professionellt samtal där kunskap skapas genom interaktion mellan 

intervjuaren och den intervjuade. Intervjun syftar till att förstå världen från 

undersökningspersonens perspektiv och att bilda en mening utifrån deras erfarenheter (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Genom att använda semistrukturerade intervjuer får informanterna 

chans att svara fritt angående upplevelsen, utan specifikt avsatta svarsalternativ (Jakobsson, 

2011). En pilotintervju genomfördes av författarna då Danielsson (2012) menar att detta ger 

möjlighet att se om de planerade frågorna är adekvata för studiens syfte. Den ger även övning 

i att intervjua och möjlighet att upptäcka om avsatt tid för intervjun är tillräcklig. Förutom 

pilotintervjun genomfördes intervjuerna enskilt av en författare. Att författarna valde att göra 

intervjuerna var för sig beslutades med hänsyn till informanten då två intervjuare enligt Trost 

(2010) kan få informanten att känna sig i underläge och att de som intervjuar har ett 

maktövertag. Det kan ses som en svaghet att inte båda författarna deltog under samtliga 

intervjuer. Detta på grund av att författarna kan ha uttryckt sig olika vilket kan innebära att 

informanterna inte tolkat frågorna på samma sätt. Å andra sidan kan detta också vara en 

styrka då det kan ha gett en möjlighet för författarna att fånga upp variationer i upplevelserna 

då olika följdfrågor har ställts.  
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Författarnas önskan var att informanterna skulle kunna berätta fritt om sina upplevelser och 

utan hämningar. Det var viktigt att intervjun skedde i en miljö i vilken informanten kände 

sig trygg i att prata om sin rädsla och sina upplevelser. Samtliga intervjuer genomfördes 

därför på en tid och i en ostörd miljö som informanterna själva valde. Detta gjorde 

förhoppningsvis att de kände sig avslappnade. Förhoppningen är att de ställda frågorna under 

intervjun lett till självreflektion hos informanterna vilket kan vara betydelsefullt i den 

fortsatta bearbetningen av förlossningsrädslan. Kvinnorna i studien skulle ha påbörjat 

behandling för förlossningsrädslan, detta för att det kunde uppkomma känslomässigt 

påfrestande reaktioner hos kvinnorna, då de delade med sig av sina upplevelser, som 

författarna i denna studie saknar kompetens för att bemöta. Att behandlingen redan startats 

upp och kvinnorna börjat bearbeta sin rädsla kan eventuellt ha gjort det lättare för dem att 

dela med sig av sina upplevelser. Intervjuguiden användes som stöd under intervjuerna. Att 

alla intervjuer utfördes ansikte mot ansikte upplevs som en styrka då även gester, 

ansiktsmimik och kroppsspråk kunde läsas av, vilket enligt Trost (2010) kan ge ytterligare 

en dimension till informanterna svar. Intervjuerna genomfördes mellan mars-april vilket 

författarna ansåg vara en snäv tidsram då det var svårt att få tag i informanter. Det ansågs 

ändå finnas tillräckligt med tid för att sätta sig in i och reflektera över det insamlade 

materialet.  

Resultatets trovärdighet kan värderas utifrån begreppen: giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet. Giltighet handlar om hur sanna resultaten är och om att 

beskriva urval och analysförfarande på ett tydligt sätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Författarna har strävat efter att så noggrant som möjligt redovisa tillvägagångssättet 

i analys och urvalsarbete för att tydliggöra för läsaren för att kunna bedöma giltigheten i 

tolkningarna. För att tydliggöra giltigheten ytterligare har författarna valt att beskriva 

tillvägagångssättet även i en tabell för att visa exempel på kondensering av meningsenheter 

och framtagande av kategorier. Studiens tillförlitlighet stärks av att båda författarna var med 

vid pilotintervjun för att stärka intervjuguiden och dess genomförbarhet. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att kvaliteten på data i en studie påverkas av intervjuarens 

färdigheter och ämneskunskaper och att det krävs mycket träning för att bli en kvalificerad 

intervjuare. Studiens trovärdighet kan ha påverkats då båda författarna är ovana vid att 

intervjua. Dock anser författarna att studiens tillförlitlighet ökar då båda författarna är väl 

insatta i det valda ämnet. En annan möjlig svaghet med att vara oerfaren intervjuare kan 

vara att följdfrågorna som ställts varit ledande. Å andra sidan menar Kvale och Brinkmann 

(2014) att ledande frågor prövar tillförlitligheten i informantens svar och verifierar 

intervjuarens tolkningar. Analysprocessen har utförts gemensamt av båda författarna för att 

ge möjlighet till reflektion och diskussion vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) stärker tillförlitligheten. För att resultatet ska kunna överföras till andra sammanhang 

har författarna skapat förutsättning för överförbarhet genom en noggrann beskrivning av 

urval, deltagare, datainsamling och miljö. Författarna i denna studie är medvetna om att 

deras egen förförståelse kan ha påverkat intervjuerna och därmed resultatet. I kvalitativa 

studier är författarna delaktiga och samspelar med informanterna och är på så vis medskapare 
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av innehållet i varje intervju, vilket medför att resultatet i intervjuguiden inte kan betraktas 

som oberoende av den som forskar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Då författarnas 

delaktighet påverkar resultatet har författarna försökt att inte låta förförståelsen påverka 

intervjuerna och hållit en neutral inställning vid varje enskilt intervjutillfälle. Detta för att 

inte påverka och färga resultatet. För att visa studiens trovärdighet är det enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) viktigt att författarna reflekterar över och beskriver sin 

förförståelse inom det valda ämnet. Författarna upplever förförståelsen som en styrka och 

tillgång då det gav bättre möjlighet till en ökad förståelse. 

 

En alternativ metod som hade kunnat användas för datainsamling är enkätstudie. 

Informanten hade då kunnat fundera över sitt svar i längre utsträckning och på så vis gett en 

mer reflekterande bild. Dock kan enkäter med icke-strukturerade, det vill säga öppna frågor, 

vara tidskrävande för författarna då en del informanter väljer att skriva väldigt långa och 

utförliga svar (Trost & Hultåker, 2016). Om författarna använt strukturerade frågor i 

enkäten, vilket innebär att frågorna är försedda med fasta svarsalternativ, kunde författarna 

riskerat att svaren blivit mindre uttömmande jämfört med svaren som ges under en personlig 

intervju (Trost & Hultåker, 2016). 

Resultatdiskussion 

I resultatet av denna studie framkom vikten av stöd och kontinuitet i vårdkedjan för kvinnor 

vid bearbetning av en negativ förlossningsupplevelse. Även när i tiden kvinnor erbjuds stöd 

visade sig ha stor betydelse. 

Det framkom att kvinnorna upplevde att barnmorskan värderade behovet av stöd utifrån 

kvinnornas förlossningsjournal istället för att lyssna till kvinnornas faktiska upplevelse av 

förlossningen. Att inte få gehör gjorde det svårt för kvinnorna att prata om och få stöd att 

bearbeta den negativa förlossningsupplevelsen. Kvinnorna lyfte hur värdefullt det var för 

bearbetningen att barnmorskan tog sig tid att lyssna på deras berättelser. Resultatet visade 

att det var värdefullt för kvinnorna att känna sig sedda av barnmorskan och kvinnorna 

upplevde det som positivt när de kände att det även var viktigt för barnmorskan att de fick 

stöd i sin bearbetning. Professionellt stöd från barnmorskan skildras i en studie av Lyberg & 

Severinsson (2010b) som menar att de barnmorskor som motiverar och lämpar sitt stöd efter 

kvinnans behov anses vara kompetenta. Enligt Ramvi och Tangerud (2011) anser kvinnor 

att den stora utmaningen för barnmorskor är att upprätta en dialog som präglas av öppenhet 

där kvinnor kan delge sina erfarenheter och tankar. När barnmorskan visar förståelse och en 

öppenhet inför kvinnans förlossningsrädsla upplever kvinnorna att de blir stärkta (Lyberg 

och Severinsson, 2010b). Att få känna sig förstådd och att få möjlighet att finna den 

bakomliggande orsaken till förlossningsrädslan är enligt kvinnorna mycket betydelsefullt 

(ibid.). Kvinnor önskar bli tillfrågade och uppmuntrade att prata om sin 

förlossningsupplevelse (Gamble & Creedy, 2004). Barnmorskan ska möta kvinnan där hon 

är (Kennedy et al., 2004) och en barnmorska ska, enligt International Confederation Of 
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Midwives [ICM] (2017), ge kvinnan det stöd, den vård och de råd som behövs både under 

graviditet, förlossning och tiden postpartum. Resultatet får författarna att dra slutsatsen att 

de som genomgått komplicerade förlossningar i högre grad får frågan om deras 

förlossningsupplevelse jämfört med kvinnor där barnmorskan anser att kvinnan haft ett 

normalförlopp, då endast uppföljning ges om barnmorskan själv är intresserad av att ge stöd. 

Resultatet visar att barnmorskan på förhand inte kan veta vem som har nytta av eller är i 

behov av att samtala om och bearbeta sin förlossningsupplevelse, oavsett förlossningsutfall. 

Av resultatet tolkar författarna att det är viktigt för kvinnan att barnmorskan verkligen är 

närvarande i samtalet och lyssnar på vad kvinnan har att berätta, då barnmorskan annars 

skulle kunna tolkas som ointresserad. Detta bekräftas av Gamble & Creedy (2009) som 

beskriver att då barnmorskan är en stöttande lyssnare känner kvinnan att hennes känslor är 

viktiga och får kvinnan att känna sig bekräftad.  En reflektion är hur viktigt det är att behovet 

av kvinnors professionella stöd efter en negativ förlossningsupplevelse bedöms utifrån 

kvinnans faktiska upplevelse och inte utifrån barnmorskans bedömning av journaltexten. Att 

som barnmorska visa ett genuint intresse för kvinnan och hennes behov av bearbetning, att 

inte bara se det som en arbetsuppgift, borde ligga i varje enskild barnmorskas intresse. Detta 

lyfts även av Lundgren och Berg (2007) som menar att det är viktigt att barnmorskan tydligt 

visar kvinnan att hennes upplevelse av barnafödande även är betydelsefull för barnmorskan. 

Att visa för kvinnan att hennes unika behov är viktiga ökar kvinnans förtroende för 

barnmorskan vilket stärker relationen dem emellan. Dahlberg och Aune (2013) menar att om 

barnmorskan är medveten om betydelsen av relationen till kvinnan stärks möjligheten att 

skapa en god relation, vilket i sin tur främjar möjligheten till bearbetning. 

Det framkom i studien att kvinnorna upplevde att brist på kontinuitet i vårdkedjan hindrade 

dem från att ta emot stöd vid bearbetning. Att prata om sin förlossning med barnmorskan på 

efterkontrollen upplevdes svårt då barnmorskan inte varit med under förlossningen och inte 

helt och fullt kunde förstå vad kvinnan varit med om. Hildingsson. Karlström, Haines, 

Johansson (2016) menar att en vårdmodell som innebär kontinuitet av barnmorskor genom 

graviditet, förlossning och postpartum bör utvecklas då det främjar kvinnors möjlighet till 

normal förlossning. Att ha samma barnmorska under graviditet, förlossning och postpartum 

gör enligt Dahlberg och Aune (2013) att kvinnan och barnmorskan kan bygga en nära 

relation. Det är viktigt för kvinnorna att få en etablerad relation med sin barnmorska då det 

gör att de kan känna trygghet och tillit (ibid.). Enligt Page (2003) upplever kvinnor att det är 

positivt att redan ha utvecklat en relation till barnmorskan som är med under förlossningen 

och att det ger en känsla av kontroll. Det gör även att de känner ett förtroende, både för 

barnmorskan men också för sin egen förmåga att föda (Nilsson & Lundgren, 2007; Page, 

2003) samt ökar möjligheten till att få en positiv förlossningsupplevelse (Dahlberg & Aune, 

2013; Hildingsson et al., 2016; Nilsson & Lundgren, 2007). Att som barnmorska följa en 

kvinna genom alla delar av barnafödandet gör enligt Page (2003) att barnmorskans förmåga 

att ge stöd postpartum förbättras då det ger en större förståelse för kvinnans upplevelse. Att 

ha en vårdmodell som erbjuder kvinnan kontinuitet av barnmorskor är av särskild vikt för 

kvinnor med förlossningsrädsla då möjlighet till kontinuitet skulle kunna minska 
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förlossningsrädslan (Hildingsson et al., 2016). Författarna förstår att det finns fördelar och 

utmaningar med en vårdmodell som erbjuder kontinuitet av barnmorskor genom hela 

barnafödandet. Utmaningarna kan vara på organisatorisk nivå då det kräver en 

omstrukturering av mödrahälso- och förlossningsvården. Dock menar Hildingsson et al. 

(2016) att en vårdmodell som erbjuder kontinuitet i vårdkedjan är säker, kostnadseffektiv 

och förbättrar möjligheterna för kvinnor att få en positiv förlossningsupplevelse. Att kunna 

erbjuda kvinnan kontinuitet i barnafödandet är något som bör eftersträvas vilket styrks av 

Hildingsson et al. (2016) som menar att kontinuitet i vårdkedjan kan vara extra betydelsefullt 

för kvinnor med förlossningsrädsla. Att vara barnmorska innebär att vara “med kvinnan” 

och författarna anser att det endast kan efterföljas i full bemärkelse genom att vara med i 

hela processen av barnafödande. För att öka möjligheten för kvinnan att ta emot stöd vid 

bearbetning av en negativ förlossningsupplevelse hade det varit önskvärt att kvinnan blir 

följd av barnmorskor från samma enhet då det är viktigt att kvinnan känner att 

barnmorskorna som följer henne har samma grundvärderingar och samma filosofi kring stöd 

vid barnafödande. Detta sammantaget pekar på betydelsen av kontinuitet genom vårdkedjan 

för att främja en positiv förlossningsupplevelse och skulle även kunna vara av vikt vid 

bearbetning av en eventuell negativ upplevelse. 

Kvinnorna i studien beskrev att konsekvenserna av att de inte bearbetat sin tidigare negativa 

förlossningsupplevelse var att de blivit förlossningsrädda och att det påverkat deras 

nuvarande graviditet i negativ riktning. De uttryckte att de på grund av rädslan hade haft 

svårt att känna någon glädje och att det förstört deras upplevelse av hela den nya graviditeten. 

Istället för att känna förväntan inför den kommande förlossningen hade tiden präglats av oro 

för att få ytterligare en negativ förlossningsupplevelse. Resultatet stärks av Melander (2002); 

Nilsson et al. (2011); Ryding och Sundell (2004) som menar att en tidigare negativ 

förlossningsupplevelse i stor omfattning är orsaken till att kvinnan utvecklar 

förlossningsrädsla. Dock visar en studie av Rilby, Jansson, Lindblom och Mårtensson (2012) 

att trots tidigare negativ förlossningsupplevelse så kunde två tredjedelar av de 908 tillfrågade 

kvinnorna ändå tänka sig att föda fler barn. Detta på grund av att själva födandet var en så 

kraftfull upplevelse och att barnet gav dem den motivationen som krävdes. Enligt 

Salomonsson et al. (2010) påverkar förlossningsrädslan graviditetsupplevelsen, själva 

förlossningen och övergången till föräldraskapet. Att som barnmorska vara lyhörd för 

kvinnans behov före, under och efter förlossning främjar enligt Lyberg och Severinsson 

(2010a) en kommande positiv förlossningsupplevelse för kvinnan trots negativa minnen från 

en tidigare förlossning. I mötet med den förlossningsrädda kvinnan är det angeläget att 

lyssna och inte ifrågasätta de känslor och rädslor som finns angående förlossningen (Saisto, 

et al., 2006). Simpson & Catling (2016) menar att barnmorskan har en viktig uppgift att 

identifiera kvinnor med riskfaktorer för att uppleva en traumatisk förlossning. Att tidigt 

identifiera risker för att uppleva en traumatisk förlossning har visat sig positivt för 

förlossningsupplevelsen. En reflektion av författarna är att det är av yttersta vikt att kvinnan 

redan på inskrivningssamtalet på barnmorskemottagningen tillfrågas av barnmorskan om 

sina känslor inför den nya graviditeten så att negativa minnen från en tidigare 
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förlossningsupplevelse kan fångas upp redan på ett tidigt stadie. Detta för att minska risken 

att de negativa minnen kvinnan bär på, ges för stort utrymme i den nya graviditeten. Att 

redan på ett tidigt stadie fånga upp konsekvenser av den tidigare förlossningsupplevelsen 

ger barnmorskan, ur ett tidsperspektiv, större möjligheter att se kvinnans behov och 

eventuellt remittera henne vidare. När kvinnan tillsammans med barnmorskan utarbetat en 

plan eller strategi inför förlossningen är det av yttersta vikt att den planen efterföljs av 

kommande barnmorskor på förlossningen och på BB. Att ha skrivit ett förlossningsbrev kan 

för kvinnan vara väldigt betydelsefullt för att hålla hoppet uppe om att denna gång få en 

positiv förlossningsupplevelse. Trots att en förlossning aldrig går att styra är det viktigt att 

barnmorskan visar kvinnan att hennes önskemål i möjligaste mån eftersträvas.  

Kvinnornas berättelser vittnar om att tiden har stor betydelse för stöd vid bearbetning av en 

negativ förlossningsupplevelse. Att få tid att landa efter förlossningen upplevdes nödvändigt 

för att kunna bearbeta sin upplevelse då tiden gav dem möjlighet till reflektion. Kvinnorna 

upplevde att det var positivt att få frågan om förlossningsupplevelsen redan på BB men att 

deras eget fokus vid den tidpunkten låg mer på det fysiska måendet och att de inte var 

mottagliga för att ta emot stöd så snart efter förlossningen. Resultat stärks av Waldenström 

(2003) som menar att det kan ta tid för kvinnan att lyfta negativa aspekter av förlossningen 

till sin helhet. I anslutning till förlossningen kan lättnad över att förlossningen är över, 

överskugga den faktiska förlossningsupplevelsen (ibid.). Barimani et al. (2015) uttrycker 

dock att kvinnor önskar mer tid med en barnmorska på BB för att prata om sina känslor efter 

förlossningen. Barimani (2012) menar att när vårdtiden på förlossningen och BB minskar 

ställs högre krav på kontinuitet i vårdkedjan samt på stödet och uppföljningen som erbjuds 

nyblivna föräldrar, särskilt de första veckorna postpartum. Socialstyrelsen (2017) menar att 

mödrahälsovården bör få en mer central roll i vården efter förlossningen. Som det ser ut idag 

ska kvinnan enligt basprogrammet erbjudas återbesök inom 12 veckor för att följa upp 

graviditet och förlossning (SFOG, 2016). Larsson, Karlström, Rubertsson och Hildingsson 

(2015) menar att ett förbättrat och individualiserat program skulle gynna både kvinnan som 

individ och kvinnors hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. Enligt Socialstyrelsen (2017) bör 

mödrahälsovården ges mer resurser och ett utökat uppdrag för att kunna erbjuda en mer 

individanpassad eftervård som utgår från varje enskild kvinnas behov av stöd och 

uppföljning efter förlossningen. En reflektion från författarna är att om mödrahälsovården 

utökade sitt basprogram postpartum skulle möjligheterna för kvinnorna att få stöd vid 

bearbetning i rätt tid förbättras. Vården behöver utformas så att varje unik kvinna får sitt 

behov av stöd tillgodosett, oavsett när i tiden det behövs och mer flexibilitet i eftervården är 

önskvärt. Enligt Socialstyrelsen (2017) är det endast i sex landsting och regioner i Sverige 

som mödrahälsovården har som rutin att erbjuda uppföljning utöver eftervårdsbesöket. Dock 

sker detta bara, i enstaka fall, vid behov. En sådan extra uppföljning erbjuds till exempel 

efter en negativ förlossningsupplevelse. Enbart två län har som rutin att alltid erbjuda 

uppföljning utöver eftervårdsbesöket i mödrahälsovården (ibid.). Enligt författarna kan 

kvinnan efter en negativ förlossningsupplevelse behöva stanna upp och reflektera för att 

kunna komma vidare. Reflektion är en viktig förutsättning för kvinnan för att kunna processa 
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det hon varit med om under barnafödandet vilket gör det lättare för kvinnan att upptäcka och 

tidigt agera på negativa känslor och minnen. Waldenström (2003) menar att tidens betydelse 

kan undervärderas av barnmorskan om den enskilda kvinnans upplevelse jämförs med andra 

kvinnors upplevelse. När reflektion och bearbetning kan ske är unikt för varje kvinna och 

sker därför inte i en tidsföljd som någon annan kan bestämma. Det är därför viktigt att som 

barnmorska vara flexibel och ge kvinnan tid att landa och reflektera för att kunna erbjuda 

stöd i rätt tid. 

Konklusion    

Kvinnor uppskattar att få prata igenom sin förlossning, att få gå igenom hela 

händelseförloppet flera gånger, få förklaring på saker de inte förstår och bli lyssnade på för 

att kunna bearbeta sin förlossningsupplevelse. Att barnmorskor är lyhörda och aktivt visar 

intresse för varje kvinnas unika behov är av vikt. Dock upplever kvinnorna svårigheter med 

att kunna prata om sin förlossningsupplevelse med barnmorskan på efterkontrollen, då 

barnmorskan inte var den som var med under förlossningen. Kontinuitet i vården under 

graviditet, förlossning och postpartum skulle kunna underlätta, inte bara för kvinnorna i 

deras bearbetning, utan även för barnmorskorna i deras stödjande roll. Att kvinnor erbjuds 

kontinuitet i barnafödandet är något som således bör eftersträvas då detta skulle kunna främja 

en positiv förlossningsupplevelse. Kvinnorna upplever att när i tiden de får stöd har 

betydelse för deras bearbetning av den negativa förlossningsupplevelsen. Resultatet vittnar 

om att kvinnor önskar ges möjlighet att bearbeta sin förlossningsupplevelse vid flera 

tillfällen och under en längre tid. Vården behöver därför utformas så att varje unik kvinna 

får sitt behov av stöd tillgodosett. 

Förslag på klinisk tillämpning 

Kontinuitet av barnmorskor genom barnafödandet ökar chansen för att kvinnan ska få en 

positiv förlossningsupplevelse samt barnmorskans förmåga att ge stöd postpartum. Studien 

visar att kontinuitet har betydelse för kvinnan i hennes möjlighet att ta emot stöd vid 

bearbetning av en negativ förlossningsupplevelse. Ett förslag på klinisk tillämpning är att 

utveckla mödrahälso- och förlossningsvården mot en enhet där barnmorskor kan följa 

kvinnan under alla delar av barnafödandet.  I studiens resultat framkommer även att när i 

tiden professionellt stöd ges har stor betydelse för kvinnans möjlighet att kunna bearbeta en 

negativ förlossningsupplevelse. Klinisk tillämpning kan ske genom att utöka 

mödrahälsovårdens basprogram. Förutom en efterkontroll 6-12 veckor efter förlossningen 

bör minst ett senare besök ingå där förlossningsupplevelsen diskuteras.  
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Förslag på vidare forskning 

I denna studie beskrivs förlossningsrädda omföderskors upplevelser av professionellt stöd 

vid bearbetning av en negativ förlossningsupplevelse. Förslag på vidare forskning är att även 

undersöka partnerns upplevelse av professionellt stöd vid bearbetning av en negativ 

förlossningsupplevelse. Då förlossningen är en delad upplevelse mellan kvinnan och hennes 

partner, samt att partnern är en del av kvinnans sociala stöd, tror författarna att en sådan 

studie skulle kunna bidra till att öka kunskaperna i hur professionellt stöd kan ges till 

föräldraparet. 

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att belysa om det vore kostnadseffektivt att använda 

sig av en vårdmodell och ett arbetssätt som erbjuder kontinuitet i barnafödandet. Då tidigare 

forskning om detta arbetssätt visar många fördelar för kvinnors psykiska välbefinnande 

under barnafödande skulle en sådan studie kunna utröna om det även är till en fördel ur en 

ekonomisk synvinkel. Detta för att stärka argumenten för att en sådan vårdmodell bör 

utformas. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 

• Vill/kan Du berätta om Din förlossningsupplevelse? 

 

• Fick Du ett postpartumsamtal, ett samtal med en barnmorska i anslutning till 

förlossningen? 

▪ Följdfråga vid ja: Vill Du berätta om Din upplevelse av samtalet? 

 

• Hur upplevde Du efterkontrollen hos Din barnmorska på mödravården? 

▪ Ev följdfråga: Samtalade ni kring Din förlossningsupplevelse? 

▪ Följdfråga vid ja: Vill Du berätta om det? 

 

• Kan Du beskriva vad stöd innebär för Dig? 

 

• Upplever Du att Du har fått stöd/hjälp av barnmorskan att bearbeta Din 

förlossningsupplevelse och i så fall på vilket/vilka sätt? 

▪ Följdfråga vid ja: Kan Du utveckla vad stödet från barnmorskan haft 

för betydelse för Dig i Din bearbetning? 

▪ Följdfråga vid nej: Vilken betydelse har det haft för Dig att inte få 

stöd från barnmorskan, i Din bearbetning. 

 

• Upplever Du att Du fått professionellt stöd av Din barnmorska när Du uttryckt att 

Du känner förlossningsrädsla? 

 

• Vad har betytt mest för Dig i Din bearbetning av Din förlossningsupplevelse? 

 

• Kan du beskriva om/hur Din rädsla/tidigare förlossningsupplevelse påverkat Din 

nuvarande graviditet? 

 

• När i tiden upplever Du att det är viktigt att få stöd i att bearbeta en 

förlossningsupplevelse? 

 

• Finns det något stöd Du känner att Du saknat som Du skulle ha behövt? 



 

 

BILAGA 1 

 

• Upplever Du att stödet barnmorskor ger vid bearbetning av en negativ 

förlossningsupplevelse skulle kunna förbättras? 

▪ Följdfråga vid ja: Kan Du utveckla/ge förslag på hur? 

 


