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Bakgrund: Att vänta barn och att bli mamma är en transition som leder kvinnan från en 

känd till en okänd tillvaro och både socialt och professionellt stöd kan underlätta vid denna 

omvälvande händelse. För att bättre kunna erbjuda kvinnorna ett gott stöd behövs mer 

kunskap om kvinnornas tankar inför deras första barns födelse, då detta område är relativt 

outforskat. Syfte: Att belysa gravida kvinnors tankar inför sitt första barns födelse. Metod:  

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Kvalitativa frågeformulär besvarades av 18 

informanter. Resultat: Det framkommer fyra huvudkategorier; tankar om den egna 

förmågan och upplevelsen, tankar om förlossningsmiljön, tankar kring partnern och tankar 

om det ofödda barnet. Temat som genomsyrar resultatet är att gravida kvinnors tankar kring 

sitt första barns födelse pendlar mellan tillit och tvivel. Konklusion: Kvinnorna har tilltro 

till den egna förmågan men samtidigt en oro inför det okända. Tankar inför förlossningen 

kan påverka upplevelsen, därför är det viktigt att barnmorskan hjälper kvinnan att hantera 

sina tankar så att hon får realistiska förväntningar. Kvinnorna har ambivalenta tankar om det 

stöd hon kommer att erbjudas. Professionellt och socialt stöd är viktigt för att uppnå en 

positiv förlossningsupplevelse och därför bör kontinuerligt stöd erbjudas till alla födande 

kvinnor.  

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Title: Trust and doubt side by side – Pregnant women's thoughts about the birth of their first 

child 

 

Department: School of Health and Education, University of Skövde  

 

Course: Master Degree Project in reproductive, perinatal and sexual health, RP720A, 15 ECTS  

 

Author: Malin Larsson and Sandra Pettersson 

 

Supervisor: Anette Ekström 

 

Pages: 23 

 

Month and year: August, 2018 

 

Keywords: Thoughts, first-time mothers, pregnant, childbirth, trust, doubt 

 

 

Background: Becoming a mother is a transition that leads the woman from a known to an 

unknown existence, both social and professional support can facilitate this revolutionary 

event. In order to offer a good support, more knowledge about women's thoughts on the birth 

of their first child is needed. Aim: To describe pregnant women's thoughts before the birth 

of their first child. Method: Qualitative content analysis with inductive approach. 

Qualitative questionnaires were answered by 18 informants. Findings: Four main categories 

reveal; thoughts about their own ability and experience, thoughts about the childbirth 

environment, thoughts about the partner and thoughts about the unborn child. The theme 

that reveals is that pregnant women's thoughts about the birth of their first child commute 

between trust and doubt. Conclusion: Women have confidence in their own ability but at 

the same time concern about the unknown. Thoughts on the delivery may affect the 

experience, therefore it is important that the midwife helps the woman to handle her thoughts 

so that she gains realistic expectations. Women have ambivalent thoughts about the support 

she will be offered. Professional and social support is important for achieving a positive 

childbirth experience and therefore continuous support should be offered during childbirth.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Ett stort tack till vår handledare Anette Ekström samt till de kurskamrater som stöttat och 

väglett oss genom hela processen. Vi vill också rikta ett varmt tack till de kvinnor som så 

öppenhjärtigt delat med sig av sina tankar inför ett av de största ögonblicken i deras liv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Definitioner  

Förstföderska ”En kvinna som skall föda sitt första barn” 

(Nationalencyklopedin, 2017). 

Kontinuerligt stöd Stöd som är ”Sammanhängande, fortlöpande, fortlöpande utan 

avbrott” (Nationalencyklopedin, 2017).                                         

Normal förlossning  Kriterierna för att en förlossning skall klassificeras som normal 

är att kvinnans värkarbete startar spontant mellan 

graviditetsvecka 37+0 och 41+6. Hon skall bära på ett barn och 

det skall vid förlossningens start inte finnas några medicinska 

riskfaktorer som skulle kunna påverka förlossningens förlopp 

och utfall. Förlossningen skall fortlöpa utan komplikationer från 

det att värkarbetet startar tills dess att moderkakan är framfödd. 

Barnet skall födas spontant i huvudbjudning och både mor och 

barn skall må bra efter förlossningen (WHO, 1996).  

Tanke “En avgränsad, ej uttalad yttring eller produkt av själslig 

bearbetning av sinnesintryck, erinringar, problem” 

(Nationalencyklopedin, 2017).  

Transition ”Ordet transition definieras som en övergång” 

(Nationalencyklopedin, 2017). 

Trimester  ”Tremånadersperiod av kvinnans graviditet; denna indelas i 

första, andra och tredje trimestern” (Nationalencyklopedin, 

2017). 

Tänka  “Att låta sin omedelbara intellektuella verksamhet vara inriktad 

på vissa problem” (Nationalencyklopedin, 2017). 
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INLEDNING 

En förlossning innebär ett slut på en lång väntan men kan också innebära ett slut på en många 

gånger fysisk och psykisk påfrestning. Under graviditeten förändras kroppen fysiskt för att 

anpassa sig efter det växande fostret och för den kommande förlossningen. Psykiskt väcks 

många tankar och funderingar och förstföderskor ställs dessutom inför en helt ny upplevelse. 

Under den sista delen av graviditeten kretsar känslorna kring både oro och längtan inför 

förlossningen. Att vänta barn och att bli mamma är en transition som leder kvinnan från en 

känd till en okänd tillvaro som kommer förändra hennes liv för alltid. Under denna period 

är kvinnan sårbar och för att gå stärkt ur transitionen behöver hon både socialt och 

professionellt stöd. Det finns forskning som visar på kvinnors förväntningar inför sin 

förlossning. Det är dock svårare att finna forskning som visar på svenska kvinnors tankar 

inför sitt första barns födelse. För att vi som blivande barnmorskor ska kunna stötta 

kvinnorna, i en tid där både barnmorskor och patienter rapporterar om en kris inom den 

svenska förlossningsvården, är det av stort intresse att undersöka förstföderskors tankar inför 

sin stundande förlossning. Därför kommer detta belysas i denna kvalitativa studie. 

BAKGRUND 

Att vänta barn och bli mamma 

Stern (1998) beskriver att en graviditet består av tre parallella processer; fostret som växer i 

kvinnans mage, en psykologisk omställning till att bli mamma samt fantasier kring det 

kommande barnet. Under graviditeten förbereder sig kvinnans kropp för det växande fostret 

samtidigt som hon förbereder sig mentalt för att bli mamma. Bearbetningen sker oftast 

omedvetet och kan uttrycka sig i kvinnans drömmar. Lundgren och Wahlberg (1999) 

beskriver graviditetens första trimester som en tid full av ambivalenta känslor där glädje 

blandas med oro och ånger. Trötthet och koncentrationssvårigheter kan ibland överskugga 

glädjen över graviditeten. Perioden präglas av existentiella tankar och funderingar över 

sociala relationer. Även minnen från den egna barndomen är tydligt framträdande och fokus 

ligger mer på det som varit i stället för på det som komma skall. Stern (1998) beskriver att 

kvinnor tidigt i graviditeten inte gärna fantiserar om barnet eftersom de inte känner sig säkra 

på att graviditeten fortlöper normalt (a.a.).  

Den andra trimestern beskrivs som en tid där kvinnorna lever mer i nuet. Tröttheten och 

ambivalensen är inte lika utpräglad samtidigt som glädjen och förväntningarna ökar. Den 

växande magen och fostrets rörelser gör att graviditeten känns mer verklig och påtaglig. 

Kvinnorna beskriver känslor av att inte längre ha ett val om graviditeten skall fortsätta eller 

inte och att inte kunna påverka sin situation ger både lugn och ångest (Lundgren & Wahlberg, 

1999). Kvinnorna börjar nu känna sig tryggare i sin graviditet och börjar därför fantisera om 

barnet som växer i magen (Stern, 1998).  

Den tredje och sista trimestern består av förberedelser och längtan och fokus ligger på 

framtiden. Nyfikenhet på barnet är känslor som dominerar och kvinnorna känner sig mer 

förberedda på det okända (Lundgren & Wahlberg, 1999). Den sista tiden kretsar kvinnans 
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tankar kring oro inför förlossningen och för att något skall hända barnet. Enligt Wu och 

Hung (2016) upplever förstföderskor i stor utsträckning brister i sin hälsa under den senare 

delen av graviditeten. Orsaker till detta kan vara fysiskt obehag av den förändrade kroppen 

och känslomässig stress inför förlossningen och det kommande föräldraskapet. Stern (1998) 

menar att förlossningen är en central del i många kvinnors liv. Den livsavgörande händelsen 

är lika fantastisk som den är smärtsam och fylld av oförglömliga känslor. Förlossningen ses 

som det sista steget på vägen mot att bli mamma. Kvinnorna upplever förlossningen olika 

och deras erfarenheter bidrar till att kunna stärka kvinnorna i deras transition till 

moderskapet. 

Svensk mödrahälsovård 

Mödrahälsovårdens mål är att främja hälsa och förebygga ohälsa hos kvinnan, fostret och 

det nyfödda barnet. Ohälsa förebyggs genom att identifiera risker under och strax efter 

graviditeten medan främjandet av hälsa bland annat går ut på att förbereda kvinnan och 

hennes partner på förlossning och föräldraskap (Socialstyrelsen, 2014). Riskidentifiering 

sker genom ett så kallat basprogram som alla kvinnor i Sverige genomgår under sin 

graviditet. Basprogrammet är en typ av screening som innehåller ett antal provtagningar och 

kontroller som syftar till att upptäcka risker och komplikationer. Inom ramen av 

basprogrammet ryms även bedömning av psykosociala faktorer där bland annat psykisk 

ohälsa, förlossningsrädsla samt risker i livsstil och relationer identifieras. Kvinnan kallas till 

mödrahälsovården med jämna mellanrum, med en tätare frekvens under slutet av 

graviditeten. En förstföderska med en normal graviditet utan riskfaktorer genomgår 

sammanlagt ungefär åtta till nio besök. Stöd inför den kommande förlossningen och 

föräldraskapet är ett genomgående tema under besöken och dessutom erbjuds de flesta 

förstföderskor att delta i någon form av föräldrautbildning i grupp (Collberg & Ellis, 

2014).  På vissa ställen erbjuds även föreläsningar i storgrupp som ett komplement till 

föräldragrupperna. Under träffarna, oavsett utformning, informerar barnmorskan om den 

normala graviditeten och förlossningen, smärtlindring under förlossning samt de vanligaste 

förlossningskomplikationerna. Även amning och information om den första tiden efter 

barnets födelse tas upp och ibland erbjuds också övning inom profylaxandning och 

avslappning (Collberg & Ellis, 2014). Målet med föräldrastöd i grupp är, förutom att 

blivande föräldrar skall få kunskap om barns behov och rättigheter och att stärka dem i deras 

kommande föräldraroll, även att skapa kontakt och gemenskap med människor i liknande 

situation (SOU 2008:131).    

Förlossningsvården i Sverige                                                            

Målet med svensk förlossningsvård är ett friskt barn och en frisk mor med en positiv 

förlossningsupplevelse. Sverige har en medicinskt mycket säker förlossningsvård med en 

näst intill obefintlig mödradödlighet och en perinatal dödlighet som är bland de lägsta i 

världen (Socialstyrelsen, 2001). Här föds årligen mellan 110 000 - 115 000 barn 

(Socialstyrelsen, a) och nära hälften av dessa föds av förstagångsmödrar (Socialstyrelsen, 

b). Majoriteten av alla förlossningar sker på sjukhus (Nordström & Wiklund, 2014). 

Barnmorskan handlägger självständigt den normala graviditeten, förlossningen och 

eftervården i Sverige (Barnmorskeförbundet, 2017) och ca 70 procent av alla förlossningar 

räknas som okomplicerade (Barnmorskeförbundet, Svensk förening för gynekologi och 

obstetrik & Svenska neonatalsektionen, 2013). Enligt Barnmorskeförbundet (2014a) skall 
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en god vård i samband med förlossning bygga på bland annat kontinuitet och tillgång till en 

egen barnmorska under hela förloppet (a.a.). Dagens förlossningsvård tar dock inte hänsyn 

till kvinnornas behov av kontinuerligt stöd (Barnmorskeförbundet, 2014b) och medicinsk 

teknologi får ibland ersätta den mänskliga närvaron på grund av att barnmorskan måste vårda 

flera födande kvinnor samtidigt (Waldenström, 2005). Barnmorskeförbundet (2016) menar 

att det pågår en kris inom den svenska förlossningsvården och syftar till att kvinnor inte kan 

garanteras få den individanpassade vård som de behöver och har rätt till i samband med sin 

förlossning. 

Stöd 

Stöd innebär enligt Hupcey och Morse (1997) en åtgärd som har som mål att leda till ett 

positivt resultat. Enligt Oc-Hall och Wigert (2010) kan stöd delas in i emotionellt, 

instrumentellt, informativt och bekräftande stöd. Ett emotionellt stöd innebär vårdande, tillit 

och kärlek. Det instrumentella stödet bygger på praktisk hjälp och stöttning och det 

informativa stödet innebär kontinuerlig information. Slutligen består ett bekräftande stöd i 

stödjande handlingar som leder till att stärka personens självkänsla. Thorstensson, Ekström, 
Lundgren och Hertfelt Wahn (2012) beskriver att stöd i samband med förlossning har en 

inverkan på förlossningsupplevelsen samt förlossningsförloppets utgång. Både det sociala 

och det professionella stödet är viktigt för en positiv upplevelse. 

Socialt stöd 

Enligt Hupcey (1998) finns det ingen entydig definition av socialt stöd. De flesta definitioner 

kännetecknas dock av ett positivt samspel och ett hjälpsamt beteende mellan parter som i 

någon utsträckning behöver stöttning (a.a.). Med socialt stöd menas att stödet ges av någon 

som har en personlig relation till den som får stödet. I den personliga relationen finns ett 

ömsesidigt förtroende som bygger på att den som får stöd senare ska kunna ge tillbaka det 

(Hupcey & Morse, 1997). Socialt stöd kan vara både emotionellt, instrumentellt och 

bekräftande och kan leda till personlig utveckling, positiva hälsoeffekter, utveckling av 

copingstrategier och en ökad självkänsla (Langford, Bowsher, Maloney & Lillis,1996). 

Professionellt stöd 

Professionellt stöd innebär att stödet kommer från någon som är utbildad, där den som får 

stödet måste förlita sig på den professionella personens kompetens och kunskap. Till skillnad 

från det sociala stödet innebär det professionella stödet ett ensidigt förtroende. Eftersom det 

professionella stödet inte är ömsesidigt finns det inget krav på att den som får stöd ska ge 

tillbaka det (Hupcey & Morse, 1997). 

Professionellt stöd under barnafödande 

Professionellt stöd genom de psykologiska förändringar som sker vid en graviditet och 

förlossning kan bestå av att kommunicera med kvinnan om förändringarna, uppmuntra 

henne att berätta om sina tankar, lyssna på vad hon har att säga och bekräfta att hennes tankar 

och känslor är normala. De fysiska förändringarna som kvinnan genomgår vid en graviditet 

kan stödjas genom att ta kvinnan och hennes eventuella besvär på allvar, ge förebyggande 

livsstilsråd och råd om hur hon skall kunna handskas med sina förändringar, samt remittera 

vidare till annan vårdnivå vid behov. Professionellt stöd handlar också om att stötta kvinnan 
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vid oro för sitt barns hälsa, detta kan göras genom olika kontroller på fostret, till exempel 

avlyssning av fosterljud. Denna typ av stöd kan också stärka anknytningen mellan mor och 

barn eftersom det tydliggör fostret som en individ. För att det professionella stödet skall 

uppfattas som stödjande är det av betydelse att varje enskild kvinna ses som en unik individ, 

med egna behov och att stödet skräddarsys efter henne (Seefat-Van Teefelen, Nieuwenhuijze 

& Korstjens, 2009). Kvinnor upplever att de får en positiv förlossningsupplevelse om 

barnmorskan kan tillgodose deras behov och ge ett emotionellt stöd. Samtidigt som ett 

otillräckligt stöd kan bidra till en negativ förlossningsupplevelse (Nilsson, Thorsell, Hertfelt 

Wahn & Ekström, 2013; Hildingsson, 2015) med känslor av att vara övergiven och inte 

prioriterad (Nilsson et al., 2013).  

Transition 

En transition innebär förändringar av identitet, roller samt relationer och kan både bero på 

och resultera i en förändrad tillvaro. Personer som genomgår en transition är sårbara och 

riskerar att drabbas av psykisk ohälsa vid ogynnsamma omständigheter. Vissa transitioner 

är omvälvande och sätter tydliga spår för resten av ens liv och en sådan transition är 

exempelvis att bli förälder (Meleis, Sawyer, Im, Messias Hilfinger & Schumacher, 2000). 

Begreppet transition är ett värdefullt begrepp för att vårdpersonal skall kunna förstå och hitta 

strategier för att stödja blivande föräldrar (Barimani, Vikström, Rosander, Forslund Frykedal 

och Berlin, 2017). 

Hämmande faktorer under transition 

Det finns hämmande faktorer som kan påverka transitionen till föräldraskapet. Hämmande 

faktorer kan vara personliga förutsättningar som orealistiska förväntningar, stress och 

kontrollförlust, att vara oförberedd och sakna relevant information. Hämmande faktorer kan 

också finnas på samhällsnivå som exempelvis brist på professionellt stöd och vårdresurser 

samt bristande föräldrautbildning. Ytterligare en hämmande faktor kan vara att det finns en 

distans mellan kvinnan och hennes partner. Denna distans kan utgöras av att partnern känner 

sig utanför och inte känner att hen har en tydlig roll att fylla under graviditet och förlossning 

(Barimani et al., 2017).    

Stödjande faktorer under transition 

Stödjande faktorer under transitionen till föräldraskapet är bland annat socialt stöd. Det 

sociala stödet kan komma från familj, vänner och bekanta som utgör ett skyddsnät. 

Skyddsnätet kan bidra med känslomässigt stöd och närvaro men också med råd och praktisk 

hjälp. Ett gott professionellt stöd är också viktigt under transitionen. Tillräckligt med 

resurser och information från vården men också en tillfredsställande och utvecklande 

föräldrautbildning med chans att knyta nya kontakter anses avgörande. Stödjande personliga 

faktorer är att se transitionen som en normal livshändelse, att vara förberedd på en förändrad 

tillvaro och att ha kunskap om förändringarna som sker (Barimani et al., 2017).    

Förväntningar inför förlossningen 

Forskning visar att kvinnor beskriver sina förväntningar inför förlossningen som något 

skrämmande. Samtidigt upplever kvinnorna att det är svårt att veta vad som ska inträffa 
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under förlossningen då de inte har någon erfarenhet av det sedan tidigare (Fenwick, Hauck, 

Downie, Butt, 2004). I andra studier beskriver kvinnor att känslorna inför förlossningen är 

blandade. Rädsla för smärta och för det okända samt oro för barnets hälsa blandas med 

känslor av upprymdhet och förväntningar inför födseln (Beaton & Gupton, 1990). När 

kvinnorna beskriver sina tankar kring barnet framkommer oro och rädsla inför barnets hälsa 

och en önskan om att barnet ska må bra och vara friskt (Beaton & Gupton, 1990; Brodrick, 

2008; Fenwick et al., 2004; Gibbins & Thomson, 2001). I flera studier beskrivs kvinnornas 

förväntningar och funderingar kring förlossningssmärta. De upplever känslor av oro och 

ångest inför smärtan (Beaton & Gupton, 1990; Brodrick, 2008). Fenwick et al. (2004) 

beskriver att kvinnorna är rädda för smärtan och att de har tankar kring hur jobbig smärtan 

kommer vara. Gibbins och Thomson (2001) skriver att kvinnorna är medvetna om att de 

kommer uppleva smärta men att de inte är säkra på vad de kan förvänta sig. De har dock 

som förhoppning att smärtan ska vara hanterbar med eller utan smärtlindring. Fenwick et al. 

(2004) beskriver att vissa kvinnor förväntar sig ha en självbestämmanderätt och en 

fullständig kontroll över sin förlossning medan Brodrick (2008) beskriver att en del kvinnor 

tänker sig in i en passiv roll där sjukvårdspersonalen förväntas vara experter med erfarenhet 

av att ta hand om både kvinnan och barnet. 

När det kommer till förväntningar kring stöd under förlossningen förväntar sig kvinnorna att 

få det huvudsakligen ifrån sin partner (Gibbins & Thomson, 2001; Beaton & Gupton, 1990). 

Det sociala stödet från partnern förväntas innehålla närvaro, coachning, beröring av olika 

slag samt vara som en länk mellan kvinnan och vårdpersonalen (Beaton & Gupton, 1990). 

Det professionella stödet förväntas innebära undersökningar och övervakning (Beaton & 

Gupton, 1990; Brodrick, 2008). Enligt Brodrick (2008) beskriver kvinnorna en osäkerhet 

kring om partnern kommer kunna ge det stöd som de tror att de kommer behöva under 

förlossningen och de förväntar sig samtidigt inte ha så mycket kontakt med barnmorskan. 

Upplevelser i förhållande till förväntningar  

I en studie av Lundgren (2005) beskriver kvinnor att deras förlossning bestod av känslor av 

kontroll i kombination med känslor av kontrollförlust. De beskrev förlossningen som en 

oundviklig process där tilliten till sig själv och sin kropp sattes på prov. Larkin, Begley och 

Devane (2012) beskriver kvinnornas känslor som allt mellan djup besvikelse och att vara 

imponerade av sin egen förmåga (a.a.). De kvinnor som upplevde sin förlossning som något 

positivt, blev stärkta av upplevelsen och de kände sig stolta över sig själva. De kunde dock 

ha svårt att berätta om sin upplevelse i rädsla att de med en mer negativ upplevelse skulle ta 

illa upp. Detta kan leda till att övervägande negativa erfarenheter får utrymme i samhället 

vilket bidrar till rädsla och otrygghet hos gravida kvinnor (Lundgren, 2005).  

Kvinnornas upplevelser av förlossningen stämde inte alltid överens med deras förväntningar. 

Några av kvinnorna upplevde att förlossningen var mer smärtsam och ohanterlig än de hade 

föreställt sig medan andra uppgav att förlossningsupplevelsen var långt mer positiv än 

förväntat (Lundgren, 2005). Studier som jämfört kvinnors förväntningar med deras 

upplevelser visade att känslan av kontroll och delaktighet var sämre än förväntat. Kvinnorna 

upplevde stödet från sin partner på samma nivå som de hade föreställt sig men stödet från 

barnmorskan som sämre än förväntat (Hildingsson, 2015). Stöd i form av kommunikation 

och information ansågs bristfälligt, speciellt under förlossningens tidiga stadie, ofta 

beroende på tidsbrist hos barnmorskan (Larkin et al., 2012). De kvinnor som hade höga 

förväntningar på en positiv förlossningsupplevelse var mer troliga att också få en bra 
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upplevelse. Detta tydliggör vikten av att kvinnorna får höra om positiva upplevelser och får 

stöd av barnmorskan inför sin förlossning för att öka sin självtillit och sin tro på att 

förlossningen är en naturlig och i grunden positiv händelse (Hildingsson, 2015).  

PROBLEMFORMULERING 

Att föda barn är en stor händelse i livet och att få sitt första barn innebär en livsomvälvande 

förändring som gör att ingenting längre blir sig likt. För att ta sig igenom denna transition 

behövs både ett socialt och ett professionellt stöd. Det sociala stödet kan kvinnan 

förhoppningsvis få av sin partner, familj och sina vänner men det professionella stödet måste 

komma ifrån vården. Ett gott professionellt stöd kan bara ges om det utgår från kvinnans 

unika behov. För att kunna tillgodose dessa behov behöver barnmorskan ha kunskap om den 

gravida kvinnans tankar inför sin förlossning. Förväntningar på förlossningen kan även 

påverka upplevelsen och det är därför betydelsefullt att blivande mödrar får chans att prata 

om och bearbeta sina tankar inför födseln. Det finns forskning som visar på kvinnors 

förväntningar inför förlossningen men det är svårare att finna forskning som visar vad 

svenska kvinnor har för tankar inför sitt första barns födelse. För att kunna stötta kvinnorna, 

i en tid där både barnmorskor och födande rapporterar om en kris inom den svenska 

förlossningsvården, är det av stort intresse att undersöka förstföderskors tankar inför sin 

stundande förlossning. 

SYFTE 

Att belysa gravida kvinnors tankar inför sitt första barns födelse. 
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METOD 

Val av metod 

Denna studie baseras på en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. En kvalitativ 

metod söker efter erfarenheter, förväntningar och upplevelser och har som syfte att öka 

förståelsen för ett visst fenomen (Friberg, 2017). En typ av kvalitativa studier fokuserar på 

att analysera berättande texter (Dahlborg- Lyckhage, 2017). Denna studie har baserats på 

texter i form av kvalitativa frågeformulär. Att använda sig av frågeformulär kan vara ett bra 

sätt att fånga tankar av känslig karaktär eftersom känslan av anonymitet kan bli större när 

samtal med en främmande person inte behöver ske (Malterud, 2014).  

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som syftar till att granska och tolka texter av olika 

slag. En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats syftar till att hitta mönster i 

människors berättelser och på så vis förutsättningslöst finna förståelse för fenomenet som 

undersöks. I en text finns det alltid ett latent och ett manifest innehåll. Det manifesta 

innehållet handlar om det som faktiskt står i en text medan det latenta innehållet innebär att 

det finns en underliggande mening i texten, att det finns information att läsa mellan raderna. 

Det latenta innehållet ger utrymme för mer tolkning och uttrycks i form av teman (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017). I denna studie har fokus för analysen legat på det latenta 

innehållet i texterna.  

Miljö 

Informanterna har eftersökts i sex forum på sociala medier. Forumen består sammanlagt av 

drygt 6000 gravida kvinnor med beräknad födsel under år 2018. Upptagningsområdet är hela 

Sverige och därmed finns en stor geografisk spridning bland deltagarna. Grupperna har inga 

begränsningar gällande ålder, etnicitet eller antal barn sedan tidigare.  

Urval 

Deltagarna har genom ett strategiskt urval valts ut baserat på inklusionskriterier. Ett 

strategiskt urval innebär att de som deltar i studien skall ha så stor variation som möjligt, 

detta för att kunna fånga en bredd av erfarenheter (Wihlborg, 2017). I denna studie 

eftersträvades informanter med variation inom social status, ålder, utbildningsnivå samt 

bostadsort. 

Inklusionskriterier 

Gravida kvinnor som väntar sitt första barn, från och med graviditetsvecka 35, utan 

riskfaktorer och med en förväntad normal förlossning planerad att ske på 

förlossningsavdelning. Kvinnorna skall behärska det svenska språket i både tal och skrift. 

Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod har ett kvalitativt frågeformulär använts. Formuläret har gett 

utrymme för utförliga svar och deltagarna har fått möjlighet att skriva på formuläret under 
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ett par dagar för att låta tankarna utvecklas. Kvinnorna fick först ta del av ett 

informationsbrev som skickades ut i de aktuella grupperna. Därefter fick dom själva välja 

om de ville gå vidare med studien och då ta upp kontakten via mail. Det var 35 kvinnor som 

visade intresserade för studien och som fick frågeformuläret skickat till sig. 19 av dessa 

kvinnor svarade på formuläret och sände det åter. 18 av dem stämde in med studiens 

inklusionskriterier och en kvinna exkluderades på grund av att hon svarade på formuläret 

efter att hennes barn var fött. Deltagarna har svarat på ett antal bakgrundsfrågor för att 

klargöra spridningen bland kvinnorna. Informanterna är mellan 19 och 38 år. Kvinnorna har 

en utbildning från gymnasienivå till universitetsnivå. Deras sociala status varierar mellan 

särbo, sambo och gift. Bostadsorterna varierar från norr till söder, deltagare är från både 

storstäder och mindre orter. Några av deltagarna har förberett sig inför sin förlossning genom 

föräldrautbildning i grupp medan andra har genomgått enskild föräldrautbildning, 

aurorasamtal eller deltagit vid större föreläsning. Några har också genomgått webbaserad 

föräldraförberedande utbildning. Informanterna var i graviditetsvecka 35 till 41 när de 

besvarade frågeformuläret.  

Den övergripande frågan som besvarades var; “Kan du berätta om dina tankar inför ditt barns 

födelse, från det att förlossningen startar tills dess att den är avslutad?”  

Analys 

Dataanalysen är baserad på en kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman, Hällgren 

Graneheim (2017). Vid kvalitativ innehållsanalys används begreppen domän, meningsenhet, 

kondensering, kodning, kategori, tolkning och tema. En domän är ett stycke text som 

innehåller ett gemensamt ämne och kan till exempel bestå av ett specifikt område som går 

att urskilja i texten. En domän är en grövre indelning till skillnad från en meningsenhet som 

utgörs av de meningsbärande enheterna i texten vilket innebär att det är ett mindre stycke 

text som är väl avgränsat. Kondensering innebär att meningsenheterna kortas ner så att 

endast det väsentliga i enheterna kvarstår.  De kondenserade meningsenheterna kodas sedan 

vilket betyder att de får en etikett som kortfattat redogör för deras innehåll. Koderna utgör 

sedan grunden i kategorierna vilka sammanfattar de olika områdena som framkommer under 

analysen. Genom att sedan tolka innehållet i kategorierna kan ett tema urskiljas, vilket är 

själva kärnan i det resultat som framkommer (a.a).  

Det insamlade datamaterialet lästes först igenom enskilt för att sedan diskuteras tillsammans. 

Därefter avidentifierades frågeformulären genom att mailadresser och eventuella namn 

klipptes bort. Sedan färgkodades alla formulär innan de klippts isär i domäner. 

Färgkodningen gjordes för att under analysprocessen säkerställa att tankar från alla 

informanter skulle framgå i studiens resultat. Domänerna lästes sedan igenom tillsammans 

för att kunna finna delar av textmassan som utgjorde tydliga meningsenheter. Genom ett 

gemensamt förfarande kondenserades meningsenheterna och korta beskrivande koder sattes. 

Koderna sorterades sedan in i subkategorier tillsammans med andra koder som liknade 

varandra och placerades därefter in under lämpliga kategorier. Innehållet i kategorierna 

tolkades sedan och presenterades i form av ett tema.   
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen.  

Meningsen

heter 

Kondensering Kodning Subkategorier Kategorier Tema  

Det jag oroar 

mig över är 

att allt ska gå 

bra för 

barnet, att 

barnet inte 

skall ta skada 

av 

förlossningen 

eller att 

något akut 

händer 

Oro för hur det 

skall gå med 

barnet under 

förlossningen 

Friskt 

barn 

Förhoppningar 

om ett friskt 

barn 

Tankar om 

det ofödda 

barnet  

Gravida 

kvinnors 

tankar kring 

sitt första 

barns födelse 

pendlar 

mellan tillit 

och tvivel  

Etiska övervägande 

Under arbetets gång har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska principerna. Enligt 

informationskravet har deltagarna fått information om studiens syfte och vad deras 

medverkan innebär. De har informerats om att deltagandet i studien är frivilligt och att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har lämnat 

sitt godkännande till att delta i studien. Samtycket har inhämtats i samband med att 

deltagarna själva tog kontakt efter det att de läst informationsbrevet. Deltagarna har också 

fått information om att deras eventuella medverkan och/eller avbrytande inte kommer ge 

några negativa konsekvenser för dem. Alla uppgifter och insamlat datamaterial har 

behandlats konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet. Att materialet behandlas 

konfidentiellt innebär att ingen obehörig kommer kunna ta del av uppgifter som skulle kunna 

identifiera informanterna. Enligt nyttjandekravet har det insamlade datamaterialet inte 

använts i något annat syfte än till denna studie (Codex, 2002). 

Diskussion har förts kring eventuella risker och fördelar med ett deltagande i denna studie. 

Att skriva ner sina tankar inför sin förlossning kan vara ett sätt att bearbeta sina eventuella 

farhågor, förhoppningar och förväntningar. Detta skulle kunna vara en positiv förberedelse 

men kan eventuellt också innebära en fördjupning av tidigare flyktiga negativa tankar.  

Enligt lagen om etikprövning skall all forskning som avser människor genomgå en 

etikprövning (SFS 2003:460). Eftersom examensarbeten på grund- och avancerad nivå inte 

räknas som forskning krävs dock ingen etikprövning i denna studie. 

Förförståelse 

Begreppet förförståelse används för att klargöra att tidigare erfarenheter ligger till grund för 

hur vi uppfattar allt vi ställs inför och detta innebär att vi aldrig kan se helt objektivt på ett 

fenomen som vi har tidigare erfarenheter av (Wiklund, 2003). 
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Vi som författat denna magisteruppsats är två barnmorskestudenter som liksom alla 

barnmorskor som utbildats i Sverige i grunden också är legitimerade sjuksköterskor. En av 

oss har som sjuksköterska arbetat några år på en gynekologisk avdelning och har också 

erfarenhet av att ha arbetat en period som undersköterska på en förlossningsavdelning. Den 

andra har som sjuksköterska arbetat några år på en urologisk avdelning. Vid tiden då denna 

uppsats skrevs har vi hunnit varit ute på verksamhetsförlagd utbildning på 

barnmorskemottagning, bb och förlossning under sammanlagt 16 veckor var. Båda har 

väntat och fött barn och har därför egna erfarenheter inom området som studerats. Idé till 

studiens ämne uppkom efter att skolan inhämtat förslag på uppsatsämnen från olika 

verksamheter och en barnmorskemottagning gav förslag på att synliggöra gravidas 

förväntningar inför sin förlossning. Vi har valt att istället för förväntningar belysa kvinnornas 

tankar eftersom vi tror att tankar är ett vidare begrepp som kan fånga både farhågor, 

förhoppningar och förväntningar.  
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RESULTAT 

Analysen av frågeformulären har resulterat i fyra kategorier med åtta subkategorier. Det 

gemensamma temat som kan utrönas är att gravida kvinnors tankar kring sitt första barns 

födelse pendlar mellan tillit och tvivel. Resultatet presenteras i nedanstående tabell.  

Tabell 2. Sammanställning av resultat            

Kategorier   Subkategorier Tema  

Tankar kring den egna 

förmågan och upplevelsen 

Tillit till den egna kroppen    

och förlossningsförloppet     

                          

Oro och rädsla inför 

förlossningen     

Gravida kvinnors 

tankar kring sitt 

första barns födelse 

pendlar mellan tillit 

och tvivel                                                  

Tankar om förlossningsmiljön Tillit till barnmorskan och 

organisationen          

Tvivel på organisationen och 

barnmorskans resurser  

 

Tankar kring partnern Tillit till partnern             

Tvivel kring partnerns 

delaktighet och närvaro 

 

Tankar om det ofödda barnet Förväntningar på första mötet   

Förhoppningar om ett friskt 

barn 

 

Tankar kring den egna förmågan och upplevelsen 

Kvinnorna beskriver en öppenhet inför förlossningen. De försöker att inte ha specifika 

förväntningar utan i stället ta det som det kommer. Trots detta finns ändå känslor av både 

tilltro och oro inför det som komma ska.   

Tillit till den egna kroppen och förlossningsförloppet 

Kvinnorna berättar att de känner sig öppna inför förlossningsförloppet och att de kommer 

agera utifrån situationen de befinner sig i. De beskriver att det inte går att föreställa sig hur 

det kommer att gå eftersom de inte har några tidigare erfarenheter. Kvinnor känner ett lugn 

när de tänker på förlossningen och de ser fram emot den med positiva känslor och tankar om 

att det ändå inte går att styra över eller påverka förloppet. De föreställer sig att de kommer 

vara öppna för förslag eftersom de inte kan förutspå hur förlossningen kommer att vara.  

”Längtar och ser fram emot förlossningen, oavsett hur det går- hur det går är inget jag kan 

styra över nu och jag kommer ta det som det kommer.” Kvinna nr 10. 
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Kvinnorna har en tilltro till sin kropps förmåga att föda barn. De tänker att de litar på 

kroppens signaler och på att kroppen vet vad den ska göra. Trots att kvinnorna upplever det 

svårt att inte kunna planera sin förlossning tänker flera av dem att den förberedelse de fått 

under sin graviditet skall hjälpa dem att hantera förlossningen på bästa sätt.  

”Jag tror på min egen förmåga, och framförallt, min kropps förmåga, att föda barn.” 

Kvinna nr 12. 

Kvinnorna känner också en tilltro till sin förmåga att hantera smärtan. Smärtan beskrivs som 

något naturligt och fysiologiskt nödvändigt under förlossningen, den förväntas vara något 

positivt, ett tecken på att de snart kommer att ha sitt barn hos sig. De är väl medvetna om att 

det kommer göra ont samtidigt som de inte kan föreställa sig hur smärtan kommer kännas. 

Om smärtan kommer upplevas ohanterlig ställer de sig positiva till att ta emot hjälp att 

hantera den. Det finns föreställningar om vilken smärtlindring de skulle föredra men de 

beskriver samtidigt en öppenhet inför olika metoder beroende på hur det känns just då.  

”Jag är fullt medveten om att det kommer göra fasansfullt ont, men jag litar på att min kropp 

är skapad för att klara av det här.” Kvinna nr 2.  

Gemensamt för kvinnorna är att de hoppas på att få en positiv förlossningsupplevelse och att 

de inte skall behöva se tillbaka på förlossningen som en jobbig händelse.  

Oro och rädsla inför förlossningen 

Kvinnorna funderar mycket på hur och när förlossningen ska starta och om de verkligen 

kommer känna av när det är dags att åka in. Att inte kunna föreställa sig ungefär när 

förlossningen ska komma igång upplevs som något skrämmande och att inte heller veta hur 

förlossningen skall starta känns otryggt. 

”Vad gäller själva förlossningen så är jag rädd för överraskningsmomentet i att den kan dra 

igång av sig själv när som helst genom vattenavgång eller värkar och jag är rädd för att på 

en gång få en intensiv smärta.” Kvinna nr 4. 

Kvinnor beskriver en oro över att förlossningen ska gå för fort så att kroppen inte hinner 

med att anpassa sig. Förhoppningar finns om ett smygande förlopp där kvinnorna både 

fysiskt och psykiskt hinner anpassa sig till situationen. De beskriver också tankar kring hur 

de kommer att uppleva förlossningssmärtan med oro kring att smärtan ska bli för intensiv 

för snabbt och rädsla för att inte kunna hantera den. Kvinnorna känner även en rädsla för att 

förlossningen ska avslutas med akut kejsarsnitt då de har en önskan om att klara av att föda 

vaginalt. De tänker att det är det bästa för kroppen då det upplevs vara minst förknippat med 

komplikationer, att inte kunna föda barnet vaginalt är också förknippat med känslor av 

misslyckande.  

Tankarna upptas även av oro för komplikationer under förlossningen. Dessa tankar består 

bland annat av rädsla för att barnet skall vara för stort och fastna på vägen ut, rädsla över att 

brista mycket samt att få problem med att gå på toaletten efteråt. Det finns tankar om att 

förlossningen kommer vara det värsta de någonsin kommer uppleva och det finns också 

rädsla för att få bestående kroppsliga och själsliga men.  

”Jag vet om att det kommer att vara väldigt smärtsamt och kan bli en traumatisk upplevelse 

samt att jag riskerar att skada min kropp och att jag i värsta fall kommer få bestående men 
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efter särskilt i underlivet eller genom operationsärr och eventuella komplikationer som kan 

uppstå efteråt i min kropp men också rent psykiskt om upplevelsen blir traumatisk.” Kvinna 

nr 4.  

Tankar om förlossningsmiljön  

Kvinnorna har en tro om en trygg och säker förlossningsmiljö med erfaren och stödjande 

personal, men en oro kring organisationen genomsyrar mångas tankar.  

Tillit till barnmorskan och organisationen 

Kvinnorna beskriver en tillit till barnmorskans kompetens och erfarenhet. De beskriver att 

de lägger sin kommande förlossning i barnmorskans händer och litar på att personalen vet 

vad de gör. Barnmorskorna beskrivs som experter som kommer vägleda kvinnorna genom 

hela förlossningsförloppet. Kvinnorna tror på att barnmorskan skall stötta dem, bekräfta 

deras smärta och hjälpa dem att hantera den på ett bra sätt, med eller utan smärtlindring. De 

litar på att barnmorskan kan guida dem och rekommendera dem den smärtlindring de tror att 

de kommer ha nytta av. De har också en tilltro till att barnmorskan kommer se både kvinnans, 

partnerns och barnets behov och de känner sig trygga med vetskapen om att personalen 

kommer finnas runt dem hela tiden och har tankar om svensk förlossningsvård som trygg 

och säker.  

”Även om jag är livrädd för smärtan och att något ska gå fel under förlossningen, så känner 

jag mig trygg med att ha dem som personal. Jag litar på att de kommer, göra allt de kan för 

att jag och bebis kommer få en så bra förlossning som möjligt.” Kvinna nr 9. 

Kvinnorna tänker på förlossningen som ett samarbeta mellan henne själv, hennes partner och 

barnmorskan. De har en önskan om att få kontinuerlig information och stöd under hela 

förloppet. Dialogen mellan paret och personalen beskrivs vara viktigt och hur 

kommunikationen mellan dem ska fungera upptar en stor del av kvinnornas tankar.  De vill 

vara delaktiga och informeras om allt som händer samt deras valmöjligheter och de litar på 

att barnmorskan finns där för dem och hjälper dem att fatta beslut samtidigt som de vill 

känna att de själva äger sin förlossning.  

”Jag behöver veta exakt vad som händer, vilka sprutor jag får, varför jag ska vara uppe och 

gå, hur jag kan lätta på smärtan, vad jag kan ta för smärtlindring osv. Jag har fullt 

förtroende i att förlossningspersonalen vet vad de gör, jag vill bara själv vara med på hela 

resan.” Kvinna nr 16. 

Tvivel på organisationen och barnmorskans resurser   

Trots att kvinnorna många gånger förlitar sig på barnmorskan och den svenska 

förlossningsvården framkommer ändå tankar som kretsar kring osäkerhet och tvivel kring 

vårdorganisationen. Kvinnorna beskriver en oro över om de kommer komma överens med 

barnmorskan eller om de kommer kunna förlita sig helt på dennes kompetens.  

Det finns önskemål om att vara hemma så länge som möjligt för att slippa bli avvisad till 

annat sjukhus på grund av platsbrist eller tillbaka hem på grund av att förlossningen inte 

bedöms vara igång. Sjukhusmiljön föreställs också vara stressig och förknippad med 

sjukdom samt tar bort en del av det naturliga med att föda barn. Tankar kring att 
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förlossningspersonalen ska vara stressad, frånvarande och ha hand om flera kvinnor 

samtidigt finns också. Dessa tankar bidrar till en oro över att bli lämnad ensam och en 

osäkerhet kring hur mycket personalen kommer närvara under förlossningen.   

Tankar kring partnern 

Kvinnorna beskriver deras tankar kring sina partners som blandade med känslor av både tillit 

till partnerns stödjande förmåga och tvivel kring dennes delaktighet. 

Tillit till partnern  

Kvinnorna i studien beskriver sina tankar kring partnerns roll under förlossningen som en 

samarbetspartner som kommer finnas där och hjälpa till praktiskt och stötta emotionellt 

under hela förloppet. De tänker på sin partner som en förmedlande länk mellan henne och 

vårdpersonalen i situationer där kvinnan själv inte kan förmedla det hon vill eller känner. 

Det finns tankar om att gå in i sin ”egen bubbla” och att partnerns närvaro därför är 

avgörande för förlossningsförloppet.  

Kvinnorna beskriver partnerns roll som en viktig och central del under förlossningen och de 

har stora förväntningar på partnerns stöd. De tror att deras partner kommer ha ett lugn som 

inger trygghet och bidrar till tillförsikt.  

”Men jag vet, att med hans stöd, så kommer allt gå galant.” Kvinna nr 2.  

Tvivel kring partnerns delaktighet och närvaro 

Även om kvinnorna i studien föreställer sig sin partner som en närvarande stöttepelare 

känner de också tvivel och osäkerhet kring partnerns delaktighet. Kvinnorna beskriver en 

oro över att deras partner inte skall hinna hem i tid eller vara i närheten när det blir dags att 

åka in till förlossningen. Det finns också vissa tvivel kring om partnern ens vill närvara. 

Gemensamt vid dessa tankar är att det finns en oro kring att behöva gå igenom förlossningen 

på egen hand, utan stöd från partnern.   

Det finns tankar på om partnern skall kunna leva upp till förväntningarna när det kommer 

till stöd. Kvinnorna känner sig osäkra på hur partnern skall hantera sina egna känslor under 

förlossningen, de funderar på om partnern kommer vara passiv och dra sig undan i stället för 

att vara aktiv och närvarande.  

”Mina tankar kring min partner har pendlat ganska mycket. Jag skulle vilja tro på honom 

till 110 %, men riktigt så säker på honom är jag inte.” Kvinna nr 12.  

Tankar om det ofödda barnet 

Tankarna kring det ofödda barnet är blandade. Kvinnorna hoppas på ett friskt barn och att 

allt ska gå bra under förlossningen, men det finns en oro att det inte kommer vara så.  

Förväntningar på första mötet 

Kvinnorna beskriver sina tankar kring det första mötet med sitt barn som något de ser fram 

emot. De är förväntansfulla och spända över vad det är för individ de kommer möta. De 

tänker på vilket kön barnet kommer ha, hur barnet kommer att se ut samt vem barnet kommer 
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vara lik. De ser barnet som en belöning för den möda en graviditet och förlossning har 

inneburit för dem. Det finns tankar om att vilja få upp barnet direkt på bröstet efter födseln 

men det finns också farhågor om att de inte ska vilja ta till sig barnet om det inte först är 

avtorkat. Kvinnorna beskriver att de inte vågat tänka så mycket på det första mötet med 

barnet eftersom det finns en viss oro kring hur förlossningen skall gå och hur barnet skall 

må.   

Förhoppningar om ett friskt barn 

Tankarna involverar också rädsla för att barnet skall påverkas negativt av förlossningen eller 

för att det inte ska vara friskt och må bra när det föds. Kvinnorna beskriver att de under 

graviditeten haft tankar kring om barnet kommer dö i samband med förlossningen och att de 

därför inte vågar tro på att allt kommer gå bra. Vad barnet har för kön, hur barnet ser ut eller 

vem barnet är likt upplevs av kvinnorna spela mindre roll i sammanhanget.  

”Jag förväntar mig att bebisen ska vara frisk och välmående, men självklart finns en oro 

över att något ska vara fel.” Kvinna nr 7. 

Temabeskrivning 

Det genomgående temat i studiens resultat är att gravida kvinnors tankar kring sitt första 

barns födelse pendlar mellan tillit och tvivel. Förstföderskorna har en öppenhet inför sin 

förlossning. De försöker att inte ha specifika förväntningar utan istället ta det som det 

kommer. Trots detta finns också känslor av både tilltro till den egna förmågan och oro inför 

det okända. Kvinnorna har en tro om en trygg och säker förlossningsmiljö med erfaren och 

stödjande personal. Men de känner också en viss oro kring vårdorganisationen och om den 

skall kunna erbjuda det stöd som kvinnorna eftersträvar. Tankarna kring partnern beskrivs 

också vara blandade med känslor av både tillit till partners stödjande förmåga och tvivel 

kring dennes delaktighet. Slutligen har kvinnorna tankar på det ofödda barnet med 

förhoppningar om ett friskt barn men de bär även på en oro att det inte kommer vara så.  

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Denna studie är baserad på en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Lundman och 

Hällgren Granheim (2017) menar att en kvalitativ innehållsanalys lämpar sig att använda för 

att analysera och tolka texter. Kvalitativ innehållsanalys har upplevts vara en relevant 

analysmetod för denna studie eftersom vi på ett strukturerat vis har lyckats finna mönster i 

informanternas berättelser.   

Studie är baserad på kvalitativa frågeformulär. Detta val gjordes med anledning av flera 

aspekter. Tanken var att informanterna skulle känna sig mer anonyma när de fick skriva ner 

sina svar på egen hand, utan att behöva träffa eller prata med den som intervjuar. 

Förhoppningar fanns om att detta skulle kunna ge mer ärliga svar, där behovet av att försköna 

sina tankar skulle minska. Malterud (2014) skriver att en informant kan uppleva en ökad 

anonymitet när hon inte behöver möta intervjuaren personligen, vilket alltså bekräftar våra 

tankegångar. En annan anledning till valet av metod var att vi ville ge informanterna gott om 

tid att besvara frågorna och ge dem möjlighet att svara och skicka in svaren när de själva 

kände sig motiverade. Ytterligare en aspekt som gjorde att vi valde att skicka ut 

frågeformulär var att vi ansåg att det skulle spara oss tid. Detta då materialet vi skulle få in 

redan skulle vara nedskrivet och inte vara i behov av att transkriberas så som en muntlig 

intervju skulle behövas.  

Enligt Malterud (2014) finns det också nackdelar med att låta informanter besvara 

frågeformulär eftersom möjligheten till att ställa följdfrågor försvinner vilket kan medföra 

att svaren kan få ett begränsat djup på grund av utebliven dialog. I vårt frågeformulär 

tillfrågade vi informanterna om vi fick kontakta dem vid eventuella följdfrågor och näst intill 

alla ställde sig positiva till detta. Dock utnyttjade vi inte denna möjlighet eftersom vi tyckte 

att vi fick bra och mesta dels utvecklade svar ändå. Kanske hade vi ändå fått utförligare svar 

om vi hade nyttjat denna möjlighet, i synnerhet i de fall där svaren var mer kortfattade. Vi 

bedömer dock att insamling av datamaterial med hjälp av kvalitativa frågeformulär har varit 

relevant för denna typ av studie eftersom vi har fått ta del av varierade tankar och relativt 

utförliga svar.   

Efter att informationsbrevet hade lagts ut på social media tog 35 kvinnor kontakt via mail. 

Alla dessa fick frågeformuläret skickat till sig men endast 19 sände det åter. Varför 16 

kvinnor valde att inte svara kan vi bara spekulera i men kanske var inte frågeformuläret 

utformat på det sätt de hade föreställt sig. Det är möjligt att de hade förväntat sig mer 

strukturerade frågor med svarsalternativ eller slutna frågor med möjlighet att svara kortfattat, 

i stället som i det här fallet en öppen fråga som krävde mer av deras tid. Några av 

informanterna svarade något kortfattat så kanske hade en instruktion om förväntad 

svarslängd behövts. Samtidigt som Malterud (2014) menar att informanter kan tappas om de 

känner krav på hur långt de förväntas skriva. Huruvida bortfallet har påverkat studiens 

resultat är omöjligt att säga men det är tänkbart att ytterligare variationer av tankar hade 

kunnat framkomma. Bortfallet skulle därför kunna ses som en svaghet samtidigt som vi 

upplever att vi har fått en variation av tankar ändå.  

I frågeformuläret ställdes en öppen fråga men det gavs exempel på frågor de kunde använda 

sig av för att besvara den öppna frågan. Det är möjligt att denna vägledning kan ha påverkat 
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informanternas tankegångar och därmed studiens resultat. Meningen med vägledningen var 

dock inte att styra eller begränsa deras svar utan syftet var att ge dem stöd i tankeprocessen. 

Malterud (2014) menar att det är särskilt viktigt hur en öppen fråga formuleras i skrift då 

minsta ledtråd kan påverka deltagarnas undermedvetna och därmed deras svar. Eftersom det 

inte helt går att utesluta att frågorna varit vägledande skulle detta kunna ses som en svaghet 

i denna studie.        

Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2017) kan en studies trovärdighet bedömas med 

hjälp av fyra olika begrepp, giltighet, tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet.  

Resultatets giltighet avgörs genom informanternas relevans inför studiens syfte, att de är 

tillräckligt många så att variationer kan urskiljas och att deltagarna är väl beskrivna. 

Giltigheten kan också stärkas med bevis i form av citat (Lundman & Hällgren Granheim, 

2017). Informanterna eftersöktes genom social media och detta gjordes för att kunna få en 

stor geografisk spridning. Just den geografiska spridningen sågs som en särskilt viktig aspekt 

eftersom förhållandena ser olika ut runt om i Sverige. Om frågeformulären hade delats ut 

exempelvis via barnmorskemottagningen hade den geografiska spridningen begränsats 

avsevärt vilket inte hade gett en rättvis bild av vad kvinnor i Sverige tänker inför sin första 

förlossning. Bakgrundsfrågorna som informanterna fick svara på i formuläret har visat på en 

stor spridning avseende ålder, social status, utbildningsnivå, bostadsort och förberedande 

föräldrautbildning, vilket ökar studiens giltighet.  

De personer som svarade på frågeformuläret anses relevanta för studiens syfte eftersom de 

var i slutet på sin graviditet med sitt första barn och således förutsågs ha tankar inför sin 

kommande förlossning. Det är svårt att bedöma om antalet deltagare var tillräckligt många 

men vi anser att vi har fått ta del av en variation av tankar. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) ligger fokus vid kvalitativ innehållsanalys på att finna variation inom det 

område som studeras och de menar att det är omöjligt att i förväg avgöra hur många 

informanter som behövs då det inte är antalet informanter som avgör variationen i 

datamaterialet. Resultatet har förstärkts med hjälp av citat för att ge läsaren möjlighet att se 

att studiens resultat ligger nära ursprungstexten.   

Ett resultats tillförlitlighet stärks genom en tydlig redovisning av forskningsprocessen 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Genom att analysprocessen utförligt har beskrivits 

i metodavsnittet och att exempel från förfarandet har getts finns möjlighet för läsaren att 

följa studiens gång och därmed finns förutsättningar att kunna bedöma studiens trovärdighet.  

Delaktighet handlar om forskarens tolkning av textmaterialet och hur informantens svar 

framställts av forskaren (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Insamlade data har tolkats 

men materialet har inte förvrängts eller utelämnats för att styra resultatet. Detta tydliggörs 

genom citat och genom att det finns en bredd och variation inom resultatet.  

Överförbarhet kan bedömas med hjälp av en tydlig beskrivning av metod, deltagare och alla 

andra omständigheter runt studien (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Genom att 

läsaren ges möjlighet att ta del av hela forskningsprocessen, får denne en möjlighet att själv 

kunna avgöra om det finns möjlighet att upprepa studien och få ett likvärdigt resultat.  

Den förförståelse som vi har med oss från våra tidigare erfarenheter, framförallt av att själva 

ha väntat barn, kan eventuellt ha påverkat vår tolkning av textmaterialet. Vi har dock försökt 

att hålla oss textnära och vara försiktiga med vår tolkning så att vi inte skulle övertolka 
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resultatet. Enligt Wiklund (2003) finns det en risk att feltolka en annan persons berättelse 

med bakgrund av vad undersökaren själv har för uppfattning och erfarenhet av fenomenet 

som undersöks. Denna risk kan dock minimeras med hjälp av att tydliggöra den egna 

förförståelsen och därmed vara medveten om att den finns (a.a). Genom att vi lyft och 

diskuterat vår förförståelse oss studenter emellan tror vi att vi lyckats hålla oss så neutrala 

det går, även om vi är väl medvetna om att det inte helt går att lägga förförståelsen åt sidan. 

Vi har analyserat vårt material tillsammans vilket också borde minskat risken för att tolka 

materialet på fel sätt.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa gravida kvinnors tankar inför sitt första barns födelse. 

Det genomgående temat som framkommit är att gravida kvinnors tankar kring sitt första 

barns födelse pendlar mellan tillit och tvivel. I resultatet framkommer att kvinnornas tankar 

kretsar kring hur de skall hantera sin förlossning, förlossningsvårdens resurser, deras 

partners förmåga att stödja dem, samt tankar om det kommande barnet. Tankarna inom de 

olika områdena speglas av både förväntningar, förhoppningar och farhågor.  

Den första kategorin återspeglar kvinnornas tankar om sin egen förmåga att hantera sin 

kommande förlossning. De beskriver en tilltro till sin kropp och även om de tycker att det är 

svårt att inte veta vad de kan förvänta sig under förlossningen känner de en öppenhet inför 

de situationer de kommer ställas inför. Kvinnorna litar på att de fått rätt förberedelse för att 

kunna hantera förlossningen på ett bra sätt. Samtidigt beskriver kvinnorna en oro inför de 

komplikationer som kan uppstå och en rädsla för hur de skall klara av att hantera smärtan. 

Forskning visar att det som är okänt inför förlossningen upplevs som skrämmande för 

kvinnorna (Beaton & Gupton, 1990; Brodrick, 2008). Forskning visar också att 

föreställningar kring förlossningsförloppet kan påverka själva utgången av förlossningen då 

de kvinnor som har positiva tankar tenderar att i större utsträckning också få en positiv 

upplevelse (Hilingsson, 2015). Även negativa tankar inför förlossningen tycks påverka 

förlossningsutfallet i mer negativ riktning (Ayers & Pickering, 2005). Med vetskapen om 

detta tydliggörs barnmorskans professionella ansvar att lyssna på kvinnans tankar och hjälpa 

henne att få realistiska förväntningar inför sin förlossning (ICM. 1999). Även om 

barnmorskan inte har förmåga att förutsäga hur förlossningen kommer gå för den enskilda 

kvinnan, bör hon med sin kunskap ha förmåga att inge trygghet inför den transition kvinnan 

genomgår och stärka henne i de positiva tankarna samt hjälpa henne att hantera sina farhågor.  

Kategori två handlar om vårdorganisationen och barnmorskan. Kvinnorna tänker på svensk 

förlossningsvård med tillförsikt, de känner sig trygga inför den vård som erbjuds och de litar 

på att barnmorskan skall veta på vilket sätt hon skall stötta kvinnan och hennes partner. 

Kvinnorna beskriver ett behov av kontinuerligt stöd och information samt en önskan om att 

få vara delaktig i beslut rörande förlossningen. En del av kvinnorna känner oro för att inte 

komma överens med sin barnmorska eller för att inte känna sig trygg med henne, samt för 

att personalen skall vara stressad och frånvarande. Enligt forskning finns det en risk att 

förlossningsvården fokuserar på de medicinska behoven runt förlossningen snarare än det 

emotionella behovet hos det födande paret (Thorstensson et al, 2012). Att denna risk finns 

kan bero på att barnmorskan vid tidsbrist tvingas prioritera mellan klinikens riktlinjer och 

kvinnans faktiskt behov. Enligt Hodnett, Gates, Hofmeyr, Sakala och Weston (2011) är 

kontinuerligt stöd under förlossningen den viktigaste åtgärden för ett positivt 
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förlossningsutfall, sett både ur ett medicinskt och känslomässigt perspektiv (a.a). Eftersom 

en barnmorska på förlossningsavdelning i Sverige kan ha ansvar för flera patienter samtidigt, 

innebär det att de tankar om bristande professionellt stöd som framkommer i denna studies 

resultat riskerar att besannas.  

I resultatet framkommer också rädsla för att bli avvisad från förlossningsavdelningen av en 

eller annan orsak. Även i en annan svensk studie gjord av Hildingsson och Thomas (2007) 

framkommer en oro för att bli avvisad till annat sjukhus beroende på resursbrist. Detta är ett 

resultat som vi inte kunnat finna i forskning från andra länder. Om detta beror på att dessa 

tankar är specifika för kvinnor just i Sverige eller om det beror på det unika i att just tankar 

efterfrågas i denna studie är oklart. Att inte kunna erbjuda kvinnan den individanpassade, 

kontinuerliga och tillgängliga vård som hon behöver och har rätt till innebär att gå emot 

kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska (Barnmorskeförbundet, 2018). Därför 

är detta något de gravida kvinnorna inte ska behöva lägga energi på att oroa sig för, då 

lättillgänglig vård under förlossningen bör vara en självklarhet. Farhågorna om att bli 

avvisad från förlossningskliniken låg inte bara i plats- och resursbrist. Kvinnorna hade också 

en oro för att bli hemskickade igen om de bedömdes att inte vara i aktiv förlossning. Detta 

är något som kvinnorna bättre skulle kunna förberedas på. Att skrivas in på 

förlossningsklinik innan förlossningen är igång innebär en ökad risk för onödiga 

interventioner (Lauzon & Hodnett, 2001). Genom att redan på barnmorskemottagningen ge 

information om varför inläggning i ej aktiv förlossning inte är fördelaktigt och genom att ge 

det stöd som kvinnorna behöver för att känna sig trygga kan de kanske bättre förstå syftet 

med att återvända hem och därmed inte se det som ett orosmoment. Samtidigt visar annan 

forskning att det finns kvinnor som innan aktiv förlossning upplever smärtan och väntan i 

kombination med att inte känna sig hörd, som traumatisk. Här spelar barnmorskans fysiska 

närvaro en stor roll för kvinnans upplevelse av trygghet (Carlsson, Hallberg, Odberg 

Pettersson, 2006). Detta tydliggör att alla kvinnor har olika behov av det stöd som 

barnmorskan kan erbjuda och att varje enskild kvinnas unika behov måste tillgodoses. Det 

är viktigt att ha i åtanke att även om tidig inskrivning på förlossningsavdelning är förenat 

med ökade risker på gruppnivå måste den enskilda kvinnan bli lyssnad på.   

Den tredje kategorin handlar om tankar kring partnern. Kvinnorna känner tillit till sin partner 

och ser denne som en trygg samarbetspartner och förmedlande länk till vårdpersonalen. 

Förväntningarna på partnerns förmåga att ge stöd är stora men det finns farhågor om att 

partnern inte skall uppfylla dessa förväntningar. Vissa av kvinnorna känner också oro för 

om partnern skall hinna eller vilja närvara rent fysiskt och sammanfattningsvis känner de en 

rädsla för att behöva gå igenom förlossningen utan stöd från sin partner. Enligt forskning 

upplever partners att de själva måste få rätt stöd för att ha förmåga att stödja den födande 

kvinnan. Genom att erbjuda föräldrastöd till paret ökar deras känsla av samhörighet och 

förmåga att kommunicera (Bäckström, Thorstensson, Mårtensson, Grimming, Nyblin & 

Golsäter, 2017). Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska betonar att 

barnmorskan ska inkludera partnern eller annan närstående i vården runt kvinnan 

(Barnmorskeförbundet, 2018). Detta tydliggör den viktiga funktion som barnmorskan har 

när det kommer till att förbereda båda de blivande föräldrarna inför förlossningen eftersom 

båda parter genomgår en stor transition. Resultatet i denna studie visar i enlighet med 

forskning på kvinnornas önskan om att ha en närvarande partner vid sin sida under 

förlossningen (Gibbins & Thomsson, 2001; Beaton & Gupton, 1990) och för att kvinnorna 

skall känna att deras behov uppfylls måste partnern ges verktyg för att kunna ge ett gott stöd. 

Att göra partners delaktig och väl förberedd inför förlossningen ger partnern förutsättningar 
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att vara en god samarbetspartner. Denne bör därför ses som en lika självklar huvudperson 

som den blivande mamman, eftersom det gynnar både partnern själv och den gravida 

kvinnan.         

Den fjärde och sista kategorin visar på kvinnornas tankar om det kommande barnet. 

Kvinnorna ser fram emot barnets nedkomst med spänning och förväntan. Det första mötet 

med barnet ses som en belöning för det de genomgått. Kvinnorna tänker dels på vad barnet 

skall ha för kön, personlighet och utseende men de tänker också på om barnet kommer vara 

friskt och välmående vid födseln. Detta resultat stämmer väl överens med forskning där det 

framkommer att kvinnor i den tredje trimestern både känner längtan, förväntan och oro inför 

barnets ankomst (Lundgren & Wahlberg, 1999; Beaton & Gupton, 1990; Brodrick, 2008; 

Fenwick et al., 2004; Gibbins & Thomson, 2001). De fantasier som kvinnan har kring sitt 

ofödda barn är enligt Stern (1998) en betydelsefull del av den anknytningsprocess som sker 

redan innan barnet är fött. Oavsett hur tankarna går fyller de det viktiga syftet att förbereda 

kvinnan inför moderskapet (a.a). Att ha ambivalenta känslor inför den transition som det 

blivande föräldraskapet innebär är alltså helt naturligt men både socialt och professionellt 

stöd är viktigt under denna tid för att kvinnan skall kunna anpassa sig till föräldraskapet 

(Barimani et al., 2017). Detta tydliggör den viktiga funktion som barnmorskan fyller när det 

kommer till förberedelse inför förlossning och föräldraskap. Det är viktigt att barnmorskan 

är medveten om att tankarna inför barnets ankomst är delade och att med den vetskapen ha 

förmåga att lugna kvinnan och bekräfta att hennes tankar är naturliga.    

Konklusion  

Att vänta och föda sitt första barn innebär en livsomvälvande transition. Kvinnorna i denna 

studie beskriver att deras tankar pendlar mellan tillit och tvivel. Samtidigt som de ser fram 

emot förlossningen med tillförsikt känner de oro för hur den skall sluta. Tankarna inför 

förlossningen kan påverka förlossningsupplevelsen och det är därför viktigt att barnmorskan 

hjälper kvinnan att hantera sina tankar så att hon får realistiska förväntningar. Vidare visar 

resultatet att kvinnorna har ambivalenta tankar om det stöd hon kommer att erbjudas då det 

finns en oro kring partnerns stödjande förmåga, förlossningsvårdens resurser och 

barnmorskans tillgänglighet. Både professionellt och socialt stöd är viktigt för att uppnå en 

positiv förlossningsupplevelse och därför bör individanpassat, kontinuerligt stöd erbjudas 

till alla födande kvinnor på Sveriges förlossningskliniker.      

Förslag på klinisk tillämpning  

Resultatet i denna studie tydliggör att det finns ambivalenta tankar inför förlossningen hos 

kvinnor som väntar sitt första barn. Tankarna handlar många gånger om tvivel på den egna 

förmågan men också på partnerns och vårdens resurser. Om barnmorskan visar intresse för 

kvinnans tankar kan hon bekräfta henne, vägleda henne och stötta henne för att hon lättare 

skall kunna hantera eventuella förväntningar, förhoppningar och farhågor. Detta är särskilt 

viktigt med tanke på att förväntningar inför förlossningen också kan påverka själva 

upplevelsen. Resultatet kan därför användas för att medvetandegöra barnmorskor, som 

vårdar gravida och födande kvinnor, om betydelsen av att samtala om kvinnans tankar inför 

sin förlossning.  

Resultatet kan också användas i den samhällsdebatt som pågår kring förlossningsvården. Det 

tydliggör att svenska kvinnor känner en oro inför vårdens resurser då det framkommer att de 
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har farhågor kring om barnmorskan ska hinna ge dem tillräckligt med stöd under 

förlossningen.  

Förslag på vidare forskning 

Informanterna i denna studie uppfyller kriterierna för en normal graviditet och har en 

förväntad normal förlossning framför sig. Det hade varit intressant att ta del av tankarna hos 

kvinnor med graviditetskomplikationer och kvinnor med förväntad komplicerad förlossning. 

Detta för att veta hur och om det komplicerade påverkar deras tankar. Att få ta del av 

blivande förstagångsfäders tankar inför förlossningen hade också varit lärorikt för att bättre 

kunna förstå deras tankar under transitionen.    
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BILAGA 1. Informationsbrev  

Information och förfrågan till förstföderskor om deltagande i en studie 

angående tankar inför förlossningen. 

Bakgrund och syfte 

Vi heter Sandra Pettersson och Malin Larsson och är två barnmorskestudenter som går vår 

andra termin av tre, på barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. Vi skriver en 

magisteruppsats inom utbildningen och vi ska undersöka gravida kvinnors tankar inför sitt 

första barns födelse. Forskning visar att förlossningsupplevelsen kan påverkas av 

förväntningarna inför förlossningen. Studien är efterfrågad av mödrahälsovården och vi tror 

att resultatet kan ge oss värdefull kunskap om hur vi kan stötta kvinnor inför deras 

förlossning så att deras förlossningsupplevelse blir så positiv som möjligt. 

Förfrågan om deltagande 

För att få material till vår studie söker vi nu deltagare och vi riktar oss till dig som väntar ditt 

första barn, har en normal graviditet, är gravid i slutet på den tredje trimestern (från 

graviditetsvecka 35) och planerar att föda ditt barn vaginalt på en förlossningsavdelning. 

Härmed tillfrågas Du som stämmer överens med dessa kriterier om att deltaga i studien. 

Hur studien går till 

Du som väljer att medverka i vår studie kommer via mail få ett frågeformulär med ett fåtal 

frågor som kommer beröra dina tankar inför din förlossning. Du kommer också att få svara 

på några frågor angående din bakgrund, så som ålder, social status och bostadsort, detta för 

att vi skall kunna se att det finns en variation bland deltagarna. När du svarat på 

frågeformuläret sänder du det åter till oss via mail. 

Innebär deltagandet några risker eller fördelar 

Att skriva ner sina tankar inför sin förlossning kan vara ett bra sätt att bearbeta sina 

eventuella farhågor, förhoppningar och förväntningar. Detta skulle kunna vara en positiv 

förberedelse inför din förlossning men det skulle eventuellt också kunna innebära en 

fördjupning av tidigare endast flyktiga negativa tankar. Om du behöver hjälp att hantera dina 

tankar och känslor inför din förlossning, vänligen kontakta din mödravårdscentral (MVC).  

Hantering av insamlade data 

Dina uppgifter kommer behandlas konfidentiellt vilket innebär att de bara kommer att 

hanteras av oss två studenter samt vår handledare. Dina svar kommer att kodas så att det vid 

analys inte går att avgöra vilket frågeformulär datamaterialet hör till. Resultatet kommer att 

presenteras på ett sådant sätt att du som enskild person inte kommer att kunna identifieras i 

texten. Studien kommer publiceras i ett digitalt vetenskapligt arkiv på nätet (DiVA) där även 
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andra studentuppsatser och forskningspublikationer finns. Ansvarig för dina personuppgifter 

är Högskolan i Skövde.  

Information om studiens resultat  

Om intresse finns kommer du att ha möjlighet att ta del av studien när den är klar. Den 

färdiga och examinerade uppsatsen kommer i sådana fall skickas till dig via mail under 

hösten 2018. 

Frivilligt och informerat samtycke   

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande utan att ange orsak. Ett eventuellt avbrytande kommer inte att medföra några som 

helst negativa konsekvenser för dig. Genom att kontakta oss, ta del av frågeformuläret och 

sedan sända det åter samtycker du till att delta i studien. Vill du vara med i studien eller har 

några frågor, tveka inte att kontakta oss. 

Ansvariga studenter 

Sandra Pettersson                                                          Malin Larsson 

 

Handledare 

Anette Ekström, professor i omvårdnad 

 

 

Tack för visat intresse!  

Vänliga hälsningar Sandra och Malin. 
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BILAGA 2. Frågeformulär  

Instruktioner till frågeformulär 

Hej och tack för att du vill deltaga i vår studie! 

På nästa sida finner du ett frågeformulär med frågor vi vill ha besvarade. Vi vill att du börjar 

med att svara på ett antal bakgrundsfrågor för att vi skall kunna se variationen bland studiens 

deltagare. Vi är sedan intresserade av att få veta dina tankar inför din kommande förlossning. 

Vi ser gärna att du svarar på frågan så utförligt som möjligt och du kan med fördel fylla i 

formuläret under ett par dagars tid innan du skickar tillbaka det. Skriv direkt från hjärtat och 

det du först kommer att tänka på.  

Som stöd när du besvarar huvudfrågan kan du, om du vill, använda dig av följande frågor; 

Vad har du för tankar kring dig själv vid din förlossning? Vad har du för tankar kring din 

partner? Vad har du för tankar kring ditt barn? Vad har du för tankar kring din 

förlossningsbarnmorska? Vad har du för övriga tankar kring din förlossning? 

Om du godkänner att vi kontaktar dig vid eventuella följdfrågor på det du berättat, var god 

skriv det i frågeformuläret. Även om du ger ditt medgivande till att vi kontaktar dig har du 

ingen skyldighet att svara på våra eventuella följdfrågor om du inte vill.   

Om önskemål finns om att ta del av studien när den är klar, var god skriv även detta i 

frågeformuläret. Om du vill ta del av studien kommer den att skickas till dig via mail under 

hösten 2018.  

Genom att svara på frågeformuläret samtycker du till att medverka i denna studie. 

  

 

 

Skicka tillbaka frågeformuläret till någon av oss 

 

Sandra Pettersson                                                          Malin Larsson 

 

 

 

Tack för din medverkan!  
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Frågeformulär 

 

Får vi kontakta dig vid eventuella följdfrågor? 

Önskar du ta del av studien när den är klar? 

Bakgrundsfrågor                              

Social status - gift/sambo/särbo/ensamstående: 

Ålder: 

Slutförd utbildning - grundskola/gymnasium/universitet:    

Bostadsort: 

Graviditetsvecka: 

Har du deltagit i någon form av föräldrautbildning under din graviditet, i sådana fall i vilken 

form - individuellt/föräldragrupp/storföreläsning? 

Upplever du att du under din graviditet har fått tillfälle att prata om och bearbeta dina tankar 

inför din förlossning? 

Kan du ge ett exempel på när du har fått tillfälle att prata om dina tankar? 

Huvudfråga  

Kan du berätta vad du har för tankar inför ditt barns födelse, från det att förlossningen 

startar tills dess att den är avslutad?  
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BILAGA 3. Arbetsfördelning 

Malin Larsson  Sandra Pettersson 

Genomläsning och sammanställning av 

etiska riktlinjer 

Genomläsning och sammanställning av 

etiska riktlinjer 

Sökning och granskning av artiklar och 

övriga källor till bakgrund 

Sökning och granskning av artiklar och 

övriga källor till bakgrund. 

Sammanställning av forskning och 

bakgrund 

Sammanställning av forskning och 

bakgrund 

Genomläsning av metodlitteratur Genomläsning av metodlitteratur 

Formulering av metod Formulering av metod 

Utformning av informationsbrev              Utformning av informationsbrev 

Utformning av enkätfrågor Utformning av enkätfrågor 

Design av instruktioner till enkät Design av instruktioner till enkät  

Analys av insamlad data Analys av insamlad data 

Resultat Resultat 

Metoddiskussion Metoddiskussion 

Resultatdiskussion Resultatdiskussion 

Formulering av konklusion, klinisk 

tillämpning och vidare forskning 

Formulering av konklusion, klinisk 

tillämpning och vidare forskning 

Korrekturläsning  Korrekturläsning  

Justering av referenser Formalia och layout 

Justering efter opponering/respondering Bilaga arbetsfördelning 
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