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Sammanfattning 
 
Bakgrund:  Studier har visat att kvinnor som upplever att de har kunnat hantera smärtan väl 
under sin förlossning har mindre behov av farmakologisk smärtlindring och får en mer positiv 
förlossningsupplevelse samt en ökad självkänsla. Mindfulness är en metod där man 
medvetandegör och accepterar tankar, känslor och kroppsförnimmelser utan att värdera eller 
sträva efter att undvika dem. Om man istället accepterar och tillåter det som är ges 
oreflekterade tankar och känslor som ofta styr olika skeenden inte samma utrymme. 
Mindfulnessträning har ingått i program och utvärderats för t ex smärthantering och 
stressreduktion. För att kunna genomföra en utvärdering där mindfulness ingår som metod för 
att hantera förlossningssmärta behövs mera kunskap om kvinnors upplevelse av mindfulness 
under förlossning. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur några förstföderskor som genomgått 
förlossningsförberedelse baserad på mindfulness, upplevde sin förmåga att hantera smärtan 
under förlossningen. 
Metod: En kvalitativ studie baserad på intervjuer med fem kvinnor. Texterna analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. 
Resultat: Kvinnorna beskrev hur de kände sig förberedda inför smärtan och att de upplevde 
att de hade ett ”verktyg” att ta till för att hantera smärtan. Genom att ha fokus på andningen 
och därmed inte fästa sig vid tankar blev det ett stöd i att vara ”här och nu” i födandet och 
kvinnorna upplevde en känsla av kontroll. Genom sin delaktighet kunde partnern hjälpa 
kvinnan att hålla detta fokus. 
Konklusion: Mindfulnessbaserad förlossningsförberedelse kan utgöra ett redskap för kvinnor 
att använda under förlossningen men behöver utvärderas. 
 
 
Nyckelord. Förlossningsförberedelse, förlossningsupplevelse, förlossningssmärta, 
mindfulness 
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Introduktion 

Att vara gravid och föda barn är en viktig händelse i en kvinnas liv (Simkin 1991). För många 

gravida kvinnor innebär den förväntade förlossningssmärtan en stor utmaning och för en del 

en källa till oro (Lowe 1989) och alltfler kvinnor väljer att föda sitt barn med planerat 

kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla (Lavender et al. 2006). Studier har visat att kvinnor 

som upplever att de har kunnat hantera smärtan väl under sin förlossning har mindre behov av 

farmakologisk smärtlindring och en mer positiv förlossningsupplevelse i efterhand, jämfört 

med kvinnor som upplever att de inte har kunnat det. Förlossningsupplevelsen har betydelse 

för kvinnan själv, men också för hennes relation till partnern och till sitt nyfödda barn (Green 

et al. 1990). Förlossningsupplevelsen kan också påverka en kvinnas framtida reproduktion. 

Gottvall och medarbetare ( 2002) visade i en studie att det tog längre tid för förstföderskor 

med en negativ förlossningsupplevelse att bli gravida och att få sitt andra barn än för kvinnor 

som hade haft en positiv upplevelse. Erfarenheten av att ha klarat av att hantera 

förlossningssmärtan ger också nyblivna mammor en ökad självkänsla (Lowe 1989, Spiby et 

al. 2003).  

Faktorer som har betydelse för hur kvinnor kan hantera smärtan under förlossningen är; egna 

förväntningar, stöd av partnern och barnmorskan, men också hennes egna strategier och 

inövade metoder för smärthantering (Slade et al. 2000).  

 

 

Bakgrund 

Förlossningssmärta och förlossningsupplevelsen 

Förlossningssmärta orsakas av livmoderhalsens vidgning och uttänjningen av nedre delen av 

livmodern (Faxelid et al.2001). Under förlossningens tidiga skede är smärtan lindrig och 

kommer med glesa intervall, men ökar gradvis i intensitet och frekvens under förlossningens 

mera aktiva skede. Även om smärtan då är så stark att de flesta kvinnor aldrig någonsin 

kommer att uppleva någon motsvarighet i sitt liv, är den tidsbegränsad och avbryts 

regelbundet med smärtfria mellanrum, värkpaus.  

 

Upplevelsen av förlossningssmärta är komplex. Till skillnad från många andra smärttillstånd, 

t ex vid sjukdom eller skada, är förlossningssmärtan inte destruktiv utan leder i de allra flesta 

fall till något positivt, födelsen av ett barn. Smärtan kan för många kvinnor inrymma både 
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glädje och en känsla av kraft men kan av andra upplevas som något starkt negativt och 

hotfullt. Smärta definieras av IASP, International Association for the Study of Pain (1979) 

som: ”En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse i samband med verklig eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. Definitionen av smärta tar alltså 

hänsyn både till smärtans somatiska och emotionella dimensioner. Inom smärtforskningen 

skiljer man på tre olika dimensioner som alla ryms inom smärtupplevelsen: sensorisk 

(kroppslig) smärta, affektiv (känslomässig) smärta och kognitiv (tankemässig) smärta. Den 

sensoriska smärtan upplevs fysiskt och kan beskrivas med ord som intensitet och duration. 

De affektiva och kognitiva dimensionerna påverkar den totala smärtupplevelsen och är 

beroende av en persons förväntningar, graden av oro, intellektuella förhållningssätt och 

tidigare erfarenheter av smärta (Meyer et al. 2006). Den totala smärtnivån skulle alltså kunna 

sänkas och lidandet minska med en metod som dämpar de kognitiva och affektiva delarna av 

smärtupplevelsen, även om den sensoriska smärtan kvarstår med oförminskad styrka (Kabat-

Zinn et al. 1985, 1986). 

 

Det finns ett visst samband mellan stark smärta och en negativ förlossningsupplevelse. 

Kvinnor som förutom stark smärta känner oro och ångest har ökad risk för en negativ 

förlossningsupplevelse. Socialt stöd och smärtlindring kan däremot minska risken för en 

negativ förlossningsupplevelse (Hodnett 2007). Förlossningssmärtans komplexitet påvisades i 

Alehagens avhandling (2002). Kvinnor som fått epiduralbedövning rapporterade mer 

förlossningsrädsla i efterhand än de kvinnor som inte fått denna bedövning vilket kan tyda på 

att kvinnor som är rädda under sin förlossning kan behöva andra metoder än bara medicinsk 

smärtlindring. Det finns alltså inte något enkelt samband mellan medicinsk smärtlindring och 

en positiv förlossningsupplevelse (Waldenström et al.1996). I en nationell studie av ett 

representativt urval av 3000 svenska kvinnor såg man att den grupp som upplevde smärtan 

allra svårast, det vill säga ”värsta tänkbara smärta”, hade endast 13 procent en negativ 

upplevelse av förlossningen som helhet. Hos 22 procent i den gruppen skattades förlossningen 

i efterhand som ”mycket positiv”. Samma studie visade också att risken för en negativ 

upplevelse ökade med användningen av ryggbedövning och detta samband kvarstod efter att 

man kontrollerat för skillnader i kvinnornas upplevelse av smärta samt skillnader i 

förlossningssätt. (Waldenström et al. 2003, 2004). 

 

Hodnett (2007) visade i en översiktsstudie av faktorer som påverkar kvinnans 

förlossningsupplevelse, att kvinnors förväntningar, upplevelse av stöd under förlossningen, 
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relationen till barnmorskan samt delaktighet i beslut hade långt större betydelse än smärta och 

smärtlindringsmetoder.  Studiens resultat visade att det inte finns något samband mellan 

ryggbedövning och en positiv förlossningsupplevelse och menar att vårdarens attityder och 

beteenden är viktigare för förlossningsupplevelsen än smärta och smärtlindringsmetoder. Den 

tolkningen bekräftas av resultaten från en svensk kvalitativ studie som visade att en födande 

kvinnas smärtupplevelse är kopplad till hennes känsla av tillit, bekräftelse, säkerhet och 

upplevelsen av att få tillräckligt stöd och uppmuntran från partnern och barnmorskan 

(Lundgren & Dahlberg 1998). Självkontroll är också en viktig för en positiv 

förlossningsupplevelse. Kvinnor som såg förlossningen som en utmaning och försökte ha 

kontroll på sin andning och avslappning hade mycket bättre utfall och upplevelse av 

självkontroll ökade. (Kabeyama & Miyoshi  2001) 

 

Lindra förlossningssmärta 

Inom svensk förlossningsvård har fokus varit på att utveckla farmakologiska och icke-

farmakologiska smärtlindringsmetoder som påverkar framförallt den sensoriska 

smärtupplevelsen. De vanligaste farmakologiska smärtlindringsmetoderna är lustgas och 

ryggbedövning. Lustgas används av ca 80 % av de födande kvinnorna och ryggbedövning 

används av ca 45 % av alla förstföderskor och ca 15 % av omföderskor (Medicinska 

födelseregistret 2005). Icke-farmakologiska metoder är till exempel akupunktur, TENS, 

sterilt vatten (subkutan eller intrakutan injektion), värme, massage och bad. Metoder för att 

påverka den affektiva och kognitiva smärtupplevelsen genomsyrar troligen svensk 

förlossningsvård men blir mindre tydliga inslag eftersom uppföljande studier är begränsade. 

Dessa metoder har inslag som rör stödet från kvinnans partner eller barnmorska (Hodnett 

2007), avslappning och andningsteknik (Spiby 2003) eller att kvinnan fokuserar på en positiv 

tanke, ”målbild”, och på så sätt avleda tanken på smärtan (Price 1987). 

 

Förlossningsförberedelse 

1980 introducerades föräldrautbildningen i Sverige som en del av mödrahälsovården efter 

beslut av Socialdepartementet (SOU 1978). De flesta svenska förstföderskor genomgår 

föräldrautbildning i Mödrahälsovårdens regi medan ytterst få omföderskor får möjlighet till 

det (Fabian 2006). Innehållet i föräldrautbildningen, som leds av barnmorska, fokuserar på att 

ge kvinnan och hennes partner kunskap om graviditeten, information om amningen och 

föräldraskapet samt hjälp att förbereda sig inför förlossningen, t ex att hantera smärtan och 
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stressen under födandet. Under flera decennier ingick psykoprofylax, en metod att hantera 

smärtan under förlossningen, som en del i föräldrautbildningen. I den ursprungliga 

psykoprofylaxen skulle kvinnan andas efter ett speciellt mönster.  Metoden försvann 

successivt och de praktiska övningarna togs bort ur föräldrautbildningen på många ställen. 

Fokus kom mer och mer att ligga på medicinsk smärtlindring. Trenden har vänt och andning 

och avslappningsträning blir alltmer populärt och efterfrågas av allt fler blivande föräldrar 

(Waldenström 2007). Barnmorskor har uppfattat att det finns ett behov hos föräldrar att 

förbereda sig bättre inför sin förlossning, och ett ökande intresse bland barnmorskor att 

erbjuda föräldrar träning inför förlossningen. 

 

Svenska kvinnor tycker att det är viktigt att mödrahälsovården hjälper dem att förbereda sig 

för att klara av förlossningssmärtan, få information om t.ex. smärtlindring och 

avslappningsmetoder och att tid ägnas åt det känslomässiga välbefinnandet. Hildingssons 

avhandling (2003) visade att förstföderskor ansåg att det var mycket viktigt att deras partner 

involverades i vården under graviditeten och föräldrautbildningen sågs som en hjälp att 

förbereda sig inför förlossningen. I en annan svensk studie visades dock att deltagande i 

föräldrautbildningens förlossningsförberedelse inte verkade ha någon effekt på 

förstföderskornas förlossningsupplevelse. De använde sig av ryggbedövning i högre grad än 

vad kvinnor som inte genomgått förlossningsförberedelse inom MVC gjorde. Däremot 

utökades deras sociala nätverk med andra föräldrar (Fabian 2005). 

 

Smärthanteringstekniker som lärs ut inom föräldrautbildningarna inriktar sig ofta på att 

kvinnan ska försöka avleda smärtan. Sådan avledning kan vara fysisk rörelse, att tänka på 

något annat eller att andas ytligt. Ett kostnadsfritt kursmaterial för blivande föräldrar som 

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram är ”Signekursen” som är baserad på andning 

och avslappning som ett sätt för kvinnan att följa med i förlossningsprocessen.  ”Med 

visualisering, avslappning och andning kan du distrahera smärtan och bli mer aktivt 

medverkande” är kursens huvudbudskap (Blix et al. 2004). En annan sådan typ av 

förlossningsförberedelse är Annas profylax (Wilsby 2005) som ca 17 000 föräldrar 

genomgått inför sin förlossning under de senaste åren. Många barnmorskor har utbildats i 

tekniken. Byggstenarna i Annas profylax är avslappning och andning med andningsmönster 

med tre olika djup lärs ut och mental träning där målbilder är ett av de viktiga inslagen. 

Partnerns coachning är också ett viktigt inslag. Man påpekar att mycket träning krävs för att 

dessa andningsmönster ska fungera senare i en smärtfylld situation. Fabians (2005) studie 
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indikerar att den nuvarande föräldrautbildningens form i Sverige kanske inte är helt effektiv 

och hon föreslår att alternativa metoder ska uppmuntras och utvärderas. 

 

Coping 

Vi har olika sätt att anpassa oss till situationer och hantera utmaningar. Med coping, eller 

bemästring på svenska, menar man den strategi som en enskild individ utvecklar för att 

hantera en hotbild eller en utmanande situation (Währborg 2002). Det finns få studier som kan 

påvisa några effekter av de olika copingstrategier som finns för att hantera förlossningssmärta. 

En studie visar att användare av avslappning som strategi rapporterade mindre smärta än de 

som inte använde sig av det. Kvinnor som använde sig av en andningsteknik upplevde både 

en högre grad av avslappning och en lägre grad av smärta (Niven 1994). Flera studier visar att 

kvinnor som har en effektiv copingstrategi får en ökad känsla av kontroll över smärtan (Green 

et al. 1990) och en större möjlighet att kontrollera panik än kvinnor som inte använde sig av 

någon strategi överhuvudtaget (Slade et al. 1993).  

  

Mindfulness 

Mindfulness (svenska uppmärksam, vaken) kan beskrivas som en individs förmåga att 

medvetet och med avsikt iaktta, acceptera och tillåta det som är utan omedelbar strävan efter 

att undvika eller förändra det och utan att tolka, värdera eller döma (Bishop et al.2004). 

Därigenom kan han/hon undvika att låta oreflekterade tankar och känslor styra olika 

skeenden, utan istället med medvetenhet möta det som verkligen är. Ett av mindfulness 

fundament bygger på acceptans. Genom kunskap kan människor ändra sitt förhållningssätt till 

stress, sjukdom och smärta, att acceptera att den finns och förhålla sig därefter, menar Kabat-

Zinn (1991). Med acceptans menas att välja att se, ha och stå ut med både den inre och den 

yttre verkligheten, utan att fly, undvika, förtränga eller döma den och att handla utifrån denna 

verklighet effektivt och i riktning mot sina värderingar och mål ( Kåver 2004).  

 

Mindfulness har utnyttjats inom bland annat psykoterapin och kognitiv beteendeterapi 

(Vollestad 2006), t ex för smärthantering och stressreduktion. Mindfulness-Based Stress 

Reduction (MBSR) har visat sig ha positiva effekter på patienters upplevelse av kronisk 

smärta (Kabat-Zinn et al.1985, 1986) och stress (Speca et al. 2000). Man kan träna sin 

förmåga till mindfulness genom uppmärksamhetsövningar; att medvetet uppmärksamma och 

betrakta det som finns där t ex tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser och att se detta 
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som just tankar, känslor osv. utan att omedelbart behöva förändra det. Utövandet av 

mindfulness i kliniska sammanhang förekommer inom till exempel MBSR, Mindfulness 

Based Cognitive Therapy (MBCT), Dialectial Behavior therapy (DBT) och Acceptance and 

Comittment Therapy (ACT) (Baer 2003). MBSR, som var den första metoden inom 

mindfulnessträning, utformades av Jon Kabat-Zinn på Center for Mindfulness i USA och 

ursprungligen för patienter som led av stress, emotionell och fysisk smärta eller sjukdom som 

komplement till medicinsk behandling (Kabat-Zinn 1991). 

 

Mindfulnessbaserad förlossningsförberedelse 

Om den födande kvinnan kan acceptera smärtan, uppleva smärtan som enbart sensorisk utan 

att lägga på tolkningar och omdömen, kan den bli mera hanterbar. Oro och rädsla, som 

annars förstärker smärtupplevelsen, får på så sätt inte samma utrymme. Grunden är ett 

accepterande förhållningssätt och en ökad medvetenhet om hur man kan vara ”här och nu”. 

Genom träning i mindfulness skulle det kunna bli möjligt för en kvinna att utveckla sin 

förmåga att uppleva intensiv smärta utan affektiva eller kognitiva reaktioner, såsom 

rädsla/oro eller tankar som ”jag klarar det inte, smärtan tar livet av mig”. Den totala 

smärtnivån och lidandet skulle kunna minska även om den sensoriska smärtan kvarstår med 

oförminskad styrka (Kabat-Zinn 1985, 1986). Att observera och fokusera på det som känns i 

kroppen underlättas av att koncentrera sig på andningen. Att följa sin andning och acceptera 

känslorna som uppstår inom oss, vad det än är, hjälper oss att återvinna vår inre balans 

(Williams et.al. 2008). Lundgren (2002) visade i sin studie att barnmorskans medvetna 

närvaro i mötet med kvinnan kan hjälpa henne att vara medvetet närvarande i sin kropp och 

på så sätt få lättare att hitta sin egen förmåga att hantera förlossningssmärtan under 

förlossningen 

 

Problemformulering 

Detta synsätt ligger till grund för en förlossningsförberedande utbildning för blivande 

föräldrar som drivs i privat regi av Maria Engström (ME), barnmorska i Falun. Paret får 

kunskap om metoden och kvinnan tränar sin förmåga i att vara medvetet närvarande under 

födandet. Metoden är enkel och kan läras ut under 1-3 utbildningstillfällen men det är också 

möjligt att lära kvinnan metoden under aktivt värkarbete. Träningen består framförallt av att 

medvetandegöra andningen. Kvinnan riktar hela sin uppmärksamhet mot andningen och sin 

kropp och hon tränar sig i att följa varje andetag utan att fästa sig vid några tankar. 
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Resultaten från ovanstående studier tyder på att den befintliga förlossningsförberedelsen i 

mödrahälsovårdens regi inte är tillräcklig för att kvinnor ska uppleva att de själva kan hantera 

smärtan under sin förlossning. Effektiva metoder för förlossningsförberedelse med fokus på 

den egna smärthanteringen har efterfrågats av såväl barnmorskor som gravida kvinnor. 

 

Sammanfattningsvis så behövs nya och enkla metoder för smärthantering under förlossningen. 

Genom effektivare metoder för hantering av smärta och oro är det möjligt att fler kvinnor 

skulle våga föda vaginalt och att förlossningsrädsla bland gravida skulle minska. Forskning 

har framförallt fokuserat på olika farmakologiska och icke-farmakologiska metoders effekt på 

förlossningssmärta medan kvinnors egen förmåga att hantera smärta inte fått samma 

uppmärksamhet. 

 

För att kunna utvärdera mindfulness-baserad förlossningsförberedelse behöver vi veta om 

kvinnor som genomgått MBFF faktiskt använder metoden under sin förlossning och hur de i 

så fall beskriver hur de gick tillväga. Resultatet från den kvalitativa studien kommer därför att 

utgöra ett viktigt underlag för att konstruera en enkät för en sådan utvärdering. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur några förstföderskor som genomgått 

förlossningsförberedelse baserad på mindfulness upplevde sin förmåga att hantera smärta 

under förlossningen. 

 

Frågeställningar 

1) Hur beskriver kvinnorna att de hanterade förlossningssmärtan? 

2) Vilka strategier använde kvinnorna för att hantera smärtan? 

3) Om man använde mindfulness, vilken hjälp gav den då i smärthanteringen? 

4) Vilka övriga faktorer hade betydelse för hur kvinnorna upplevde förlossningssmärtan 

 

 



  12 
 

 

Metod 

Design 

För att få en ökad förståelse för hur en förlossningsförberedelse baserad på mindfulness 

används av förstföderskor har vi genomfört en empirisk studie med kvalitativ ansats. 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer och texten analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) 

 

Undersökningsgrupp 

Informanterna var fem förstföderskor som själva aktivt hade sökt sig till en 

förlossningsförberedande kurs i privat regi 

 

Inklusionskriterier: 

• Förstföderska 

• Mindfulness-baserad förlossningsförberedande kurs 

• Svensktalande 

• Påbörjat ett värkarbete och fött vaginalt eller med akut kejsarsnitt 

• Fött ett levande barn 
 

ExklusionskriterierPlanerat kejsarsnitt . 

• Akut kejsarsnitt utan föregående värkarbete 

 

Alla kvinnor (n=16) som fullföljde två av höstens kurser (2007), informerades muntligt om 

studien och tillfrågades om deltagande.  De som svarade ja (n=13 ) fick ett informationsbrev 

med en förfrågan (bilaga 1) skickat till sig per post sex veckor efter beräknat 

förlossningsdatum. Ett konsekutivt urval skedde därefter utifrån den ursprungliga 

anmälningslistan för kursen. Kvinnorna kontaktades därefter per telefon av den barnmorska 

som skulle genomföra intervjun. Inklusionskriterierna gicks igenom och när fem informanter 

tackat ja och tid för intervju bokats avslutades förfrågningen då antalet ansågs tillräckligt för 

omfånget av denna C-uppsats. 

 

Intervention 

Mindfulnessbaserad förlossningsförberedelse, MBFF, bygger dels på kunskapen om hur 

sinnet påverkar kroppen och att ett icke-dömande och accepterande förhållningssätt minskar 
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lidande (Kabat-Zinn 2005). Målet med MBFF är att kvinnan tillsammans med partnern ska ha 

tränat sig så att hon på ett medvetet sätt med partnerns hjälp kan leda kroppen ner i 

avslappning under födandet och kan vara medvetet närvarande i förlossningsprocessen. 

Vidare ska hon träna sig i att ha ett accepterande förhållningssätt till smärta och under 

värkarna ha sin uppmärksamhet på andningen för att på så sätt inte fästa sig vid tankar. Det 

accepterande förhållningssättet innebär också att smärtlindring kan behövas senare under 

förlossningen . Målet är alltså inte att föda utan smärtlindring utan målet är att vara 

närvarande i processen. 

 

Mera specifikt innehåller utbildningen information om följande: 

• Förlossningssmärta 

• Förväntningar och negativa tankars upphov till stress, oro och ökad smärtupplevelse 

• Andningen som ett ”redskap” i födandet 

• Mindfulness som förhållningssätt 

 

Utbildningen innehåller följande övningar: 

• Andningövningar 

• Övning i mindfulness 

• Övningar för partnern att stödja kvinnan i mindfulness 

 

Utbildningen genomfördes vid tre tillfällen á 1, 5 timme. Gruppen bestod av sexton personer, 

åtta kvinnor med varsin partner. Varje tillfälle inleddes med undervisning och information i 

form av föreläsning. Sedan följde övningar, dels övning i mindfulness för både mannen och 

kvinnan och där man lärde sig hur uppmärksamheten kan vandra mellan att vara i kroppen 

och vara i tankarna. Sedan följde övningar i andningsteknik under ett tänkt värkarbete. 

Kvinnan fick träna på att blunda för att släppa kontrollen utåt och hålla sin uppmärksamhet på 

andetaget. Partnern var med och fick öva sig på hur han både fysiskt och mentalt skulle stötta 

och påminna kvinnan om andning och fokus 

 

Etiskt tillstånd 

Tillstånd att genomföra studien erhölls från Etiska kommittén vid Högskolan Dalarna. 

Intervjuerna genomfördes efter informerat samtycke från kvinnan. 
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Analys och tolkning av data 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) genomfördes. Materialet 

lyssnades igenom och transkriberades ord för ord. De utskrivna texterna lästes därefter 

igenom förutsättningslöst i sin helhet flera gånger för att skapa en helhetskänsla. 

Meningsbärande enheter markerades och kodades.  Det manifesta budskapet, dvs. det som de 

uttryckligen sa, kondenserades, kodades och sorterades i subkategorier som sedan 

grupperades i kategorier.   Författaren, intervjuaren och till viss del handledaren har 

involverats i alla stegen under analysarbetet för att säkerställa studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. Handledaren involverades i oproblematiska och problematiska steg i analysen 

och diskussioner fördes tills samstämmighet erhölls. Exempel på hur analysens olika steg har 

genomförts visas i tabell 1. 

 

  

Tabell 1: Exempel ur analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kodning Subkategori Kategori 

jag var verkligen 
fokuserad på 
avslappning  

fokus på att slappna 
av     
 

fokus 
avslappning   

Att ha fokus 
Avslappning 

Mental aktivitet  
Fysisk aktivitet  

 

 

Resultat 

Alla förstföderskor (n=16) som deltog i två av de fyra kurserna som gavs under hösten 2007 

informerades om studien. Av dessa uppfyllde alla sexton kvinnor inklusionskriterierna, tre 

tackade nej vid den första allmänna förfrågan som skedde i samband med kursen. Vid den 

senare telefonförfrågan tackade ytterligare två nej till att delta. Orsakerna till att inte vilja 

medverka var tidsbrist och bostadsflytt (angavs vid telefonförfrågan). Fem kvinnor deltog i 

studien och är beskrivna utifrån bakgrund och förlossningsutfall i tabell 2. Intervjuerna tog 

mellan 18 – 38 minuter (medel 23 min) att genomföra och totalt har 127 minuters 

intervjumaterial analyserats. 
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Orsaker till att man sökte sig till MBFF 

Alla kvinnorna hade gått föräldrautbildningen på Mödravårdscentralen men kände att de hade 

behov av extra förberedelser inför födandet. Fyra av kvinnorna hade ett stort kontrollbehov 

och kände sig också rädda inför förlossningen. En av kvinnorna med stark förlossningsrädsla 

och ett mycket stort kontrollbehov gick dessutom på samtal på sjukhusets Auroramottagning 

(samtalsmottagning för förlossningsrädda kvinnor) och en annan hade också förberett sig 

genom andra avslappningsövningar och mental träning. Kvinnorna hade själva tagit initiativ 

till att delta i kursen eller också hade hennes partner tagit initiativet. Alla kvinnorna deltog 

tillsammans med sin partner. 

Tabell 2. 

Bakgrund och förlossningsutfall hos 
kvinnorna i undersökningsgruppen (n=5).  
Bakgrund   
Ålder (range), år 26-31  
Gift/sambo 5  
Utbildning   

Högskola 4  
Gymnasium 1  

  
Förlossning 

 
 

Aktivt värkarbete på sjukhus (range), 
timmar 2-24  
Öppningsgrad vid inkomst, cm 3-9  
Smärtlindring   

Lustgas 4  
Epidural 3  
Akupunktur 1  

Förlossningssätt   
Vaginal 4  
Sugklocka 0  
Akut kejsarsnitt 1  

Värkstimulerande dropp (Syntocinon)  3  
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Upplevelsen av förmågan att hantera smärta 

Kvinnorna beskrev att de upplevde att de hade förmåga att hanterade smärtan på flera sätt; 

genom att känna sig förberedda inför uppgiften, ha ett redskap, uppleva kontroll samt genom 

fysisk aktivitet och mental aktivitet.  

 

Att vara förberedd inför uppgiften 

Kvinnorna upplevde att de var väl förberedda inför sin förlossning. De upplevde att de visste 

vad de skulle göra och kände sig redo att använda den teknik de lärt in när värkarbetet 

startade. 

..Jag kände så att nu är det ju dags och jag vet vad jag kan ta till och kände mig 

liksom färdig,… jag kände att nu är jag redo att göra det här… 

 

Att ha ett redskap 

Kvinnorna upplevde att kursen givit dem ett redskap för att hantera förlossningssmärtan . Det 

gav dem en känsla av lugn och trygghet att ha något att hålla fast i, att ta till eller att fokusera 

på. 

...nu ska jag gå in i förlossningen och jag har det här med mig och kan använda 

det.. 

 

Att uppleva kontroll 

Fyra av fem kvinnor beskrev sig själva som personer som normalt hade ett stort 

kontrollbehov. Under förlossningen upplevde de att de hade kontroll med hjälp av att fokusera 

på sin andning men även vetskapen om att ha förberett sig väl gav en känsla av kontroll. En 

kvinna beskriver att hon aldrig förlorade kontrollen men när hon kände att hon var på väg att 

göra det fick hennes partner tillbaka henne på rätt spår med hjälp av att tydligt leda henne i 

andningen. 

…Ja, han hjälpte mig hela tiden …hålla fokus på andningen och avslappning 

För då blev det aldrig att jag kunde släppa kontrollen helt och bli sådär väldigt 

väldigt rädd som jag var rädd för att bli. 

 

…Man hade svårt att släppa den (kontrollen)…det är ju bra man kunde ju 

kontrollera bättre  med andningen man hade ett verktyg att hantera situationen eller 

kontrollera situationen med  genom andningen 
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Strategier för att hantera smärtan  

Strategier som användes av kvinnorna för att hantera smärtan bestod av både mentala och 

fysiska aktiviteter, som användes separerade men också integrerade med varandra. 

 

Mentala aktiviteter 

Att ha fokus 

Att veta var man skulle lägga sitt fokus och att veta hur man behöll sitt fokus upplevde 

kvinnorna som en hjälp. Man fokuserade på det som skedde i stunden, i nuet. 

 

… jag var så fokuserad på arbetet och när min sambo peppade mig – snart kommer 

det en bebis då var det så där att - det kommer sen, det kommer sen nu håller jag på 

med det här…så var det liksom… 

 

… Men det gick jättebra, jag vet inte själv hur jag lyckades…jag blev väldigt 

fokuserad…jag visste att jag skulle inte komma ur det …jag var tvungen att göra så 

gott jag kunde istället för att bli panikslagen så var jag väldigt fokuserad på just det 

som jag visste att jag kunde göra det var ju att andas… 

 

Upplevelsen av tappad fokus 

En kvinna beskrev hur hon förlorade fokus och därigenom kontrollen då hon fick en blödning 

och det blev allmänt ”stökigt” runt omkring. Hon beskriver hur närvaron försvann och hur 

både hon och hennes man blev oroliga och tappade fokus. Innan det skedde hade hon varit 

lugn och fokuserad. En annan kvinna beskrev hur hon, under en period när smärtan var som 

starkast, förlorade sitt fokus och därigenom kontrollen.  Efter smärtlindring med EDA återfick 

hon kontrollen och fortsatte efter det att fokusera på sin andning med hjälp av att personalen  

påminde henne. 

…efter EDAn då gick det bra igen då kunde jag hålla fokus så jag hade axlarna nere 

och såna saker. Sen vart det väl dåligt igen när det började trycka på så himla 

mycket … då vart det väldigt dåligt med andningen då var jag inte fokuserad på det. 

Det var himla tätt också och tryckte då vart det bara ... ( visar hur hon flåsandas 

korta  andetag) Det var hemskt (skratt) ……sen sa de till mig, den andra 

barnmorskan var mer närvarande och mer energisk,  sa nu ska du andas som du 

gjort förut som jag läst att du kan. Sen sa hon till min sambo att nu ska du se till att 
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hon andas bra. Då gick det bra och då kom vi på det igen, ja det kan man väl 

använda nu också… 

 

”Att vara” 

Kvinnorna uttryckte att de ”gjorde ingenting” under värkarna; de släppte tankarna, ”var i det”, 

gick in i sig själva, följde värkarna och var ”här och nu”. Någon beskriver det som om 

omvärlden stängdes ute och hur hon kände, följde med och var i smärtan. 

 

… Jag bara fanns och jag bara andades. Jag släppte nog alla tankar på allting, jag 

trodde att jag skulle snurra runt och tänka mycket på allt möjligt…men, det 

blev…det blev inte så, jag tänkte på min andning och jag…när det gjorde ont så var 

det bara ”här och nu… 

 

Fysisk aktivitet 

Andningen 

Kvinnorna beskrev hur de aktivt riktade fokus mot andningen under värkarna. De beskrev hur 

andningen hade en plats i kroppen och en riktning; ner i kroppen, ner i bäckenet, eller ner i 

smärtan under värken. 

… Jag såg till att ta ordentliga andetag ner till magen och slappna av i bäckenet och 

sådära ja andades ända ner i bäckenet… 

 

En kvinna som hade en latensfas (förvärkar utan någon förlossningsprogress) på drygt två 

dygn beskriver: 

… men det gick egentligen jättebra där med andningen  … annars hade jag väl inte 

klarat av de tre dagarna… 

 

Avslappning 

Kvinnorna berättar hur de slappnade av genom att aktivt släppa ner kroppen under värkarna, 

till exempel släppte de ner axlarna, blev tunga i stjärten, hade öppna mjuka händer eller 

avslappnat ansikte. 

… När jag ändå lyckades slappna av i varje värk så jag kände liksom att om jag 

skulle spänna mig då går det inte, då gör det ju väldigt ont… 
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Rörelse/stillhet 

En kvinna beskrev hur hon i början av förlossningen provade olika ställningar som att stå, 

sitta eller gunga på höfterna. Den strategi som användes mest av kvinnorna var att stanna upp 

och att vara stilla under värken för att på så sätt kunna slappna av i kroppen och enbart 

fokusera på andningen 

…så jag satte mig där när värken kom och så försökte jag liksom att känna värken 

och följa med den och vara så där tung i kroppen och andas och känna med och 

så… 

 

Övriga faktorer med betydelse för smärthanteringen 

Partnern 
Emotionellt stöd 

Partnerns stöd var mycket centralt i beskrivningen av kvinnornas smärthantering. De beskrev 

partnern som ett viktigt stöd; att han ”pushade”, peppade och var delaktig. Det framkom inga 

negativa omdömen om partnerns sätt att hjälpa kvinnan. Flera beskriver förlossningsarbetet 

som ett teamwork. 

 

...Vårat samarbete var jättebra,  och det är ju mycket tack vare kursen för innan  

kursen då tänkte jag, men vad ska min sambo göra? Han kan inte göra någonting,  

det är ju jag som får ta allting. Då kände jag att det vart lite stress när man tänkte 

så. Kursen gjorde verkligen att vi hade ett bra teamwork... 

En kvinna beskriver hur både hon och hennes partner tappade bort metoden när de yttre 

omständigheterna, blödning och personalens aktiviteter på rummet, gjorde dem oroliga. 

 
…Nja det tror jag för han var med mig ..ett enormt stöd hela tiden men just med 

andningen så tror jag att han också tappade bort det lite grand när det var stökigt… 

Fysiskt stöd av partnern     

En av partnerns uppgifter var att påminna kvinnan om att hon skulle fokusera på andningen 

och att påminna henne om att släppa ner kroppen under utandning trots smärtan. En annan 

uppgift var att uppmuntra kvinnan om att ha sina händer och sitt ansikte avslappnat. 

Kvinnornas beskrivningar visar att partnern verkligen hade gjort det som han tränats att göra. 
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…I pannan la han händerna på framförallt på axlarna så att jag skulle släppa ner 

dem och nä ,men det gjorde han hela tiden egentligen det var jättebra annars hade 

jag kanske tappat fokus om jag inte hade någon som påminde mig hela tiden… 

 

… Sen så när det vart lite kraftigare värkar så var min man med och höll på, tryckte 

ner axlarna lite grann och lite på bröstet tyckte jag var skönt, när jag andades ut… 

 

Personalstöd 

Emotionellt 

Personalens förhållningssätt och kompetens hade också stor betydelse för hur kvinnan kunde 

hantera smärtan. I stort kände kvinnorna sig trygga och fick ett tryggt och säkert bemötande. 

De flesta barnmorskor upplevdes lugna och kändes närvarande. 

 

…jag kände mig totalt trygg där, det var liksom inget gud vad alla är dumma de 

förstår  inte hur ont jag ha det utan de tar hand om mig jag vet att det kan inte bli 

något hemskt det löser sig alltid… 

 

Informationsstöd 

Barnmorskorna informerade om vad som hände, påminde om att fokusera på andningen och  

detta upplevdes som ett stöd. 

 

…sen var det jätteviktigt det barnmorskan gjorde också… att hon var lugn… 

talade om för mig hela tiden vad som skulle ske, vad hon gjorde och så… 

 

Uteblivet stöd 

Barnmorskorna kunde upplevas olika vad gällde den stödjande funktionen. Någon uppgav att 

barnmorskan kändes frånvarande. Flera önskemål framkom om att man ville att tekniken 

skulle ha varit förankrad hos personalen. 

 

...vi hade skrivit i förlossningsplanen om det (att bli påmind om andningen…) 

Men det blev vi inte, så det var jag och min man som höll på med det där...jag kan 

tänka mig att det hade varit skönt om det varit någon utomstående som…kom ihåg 

det åt oss för jag kom inte ihåg det.. det vart för mycket… 
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Obsteriska faktorer 

Obstetriska faktorer som påverkade hanteringen av smärtan var dels smärtans styrka, dels en 

obstetrisk komplikation. En kvinna tappade sitt inre fokus, blev orolig och smärtan blev 

okontrollerbar när det uppstod en onormal vaginal blödning under förlossningen. 

 

… det var lite svårt först när man kom in, jag tror att det var allmänt stökigt med 

blödningen för de skulle köra CTG, förlossningsjouren.. då kände jag att jag inte 

fick ,inte hittade någon ro, att vara i värkarna på samma sätt. 

 

Mindfulness som hjälp i smärthanteringen. 

Strategierna som beskrivits ovan användes medvetet och fokuserat. Den ökade medvetenheten 

om att  fokusera på andningen och slappna av i kroppen och att vara ”här och nu” beskrivs 

som en hjälp för kvinnorna under födandet.  

 

…och så var jag ”här och nu” hela tiden och det gjorde nog också att jag tyckte  

aldrig det tog tid, för jag var ” här och nu” hela tiden och jag var så lugn…och  

vi var ju där inne ett dygn nästan.  

 

 

Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultaten 

Studien visade att de fem intervjuade kvinnorna, under förlossningens öppningsskede, 

använde mentala och fysiska strategier för att hantera förlossningssmärtan. Andning, 

avslappning var de viktigaste fysiska strategierna. Fokus, ha kontroll samt ”att vara” var de 

mentala strategierna. Genom att ha fokus på andningen och därmed inte fästa sig vid tankar 

blev det ett stöd i att vara ”här och nu” i födandet och kvinnorna upplevde en känsla av 

kontroll. Känslan av att vara förberedd och att ha ett ”verktyg” med sig in i förlossningen gav 

kvinnorna trygghet. Även partnerns kunskap om metoden, hans delaktighet och stöd hjälpte 

kvinnan att hantera smärtan. Barnmorskans stöd och närvaro var också viktig 
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Resultatdiskussion 

Upplevelsen av att vara förberedd 

Kvinnorna beskrev att de kände sig väl förberedda inför smärtan. Resultaten tyder på att 

kvinnorna fick det verktyg som de kände behov av och svaren visar också att de hade 

användning av det i smärthanteringen. De kände en trygghet i att veta att de hade ett verktyg 

att ta till när värkarbetet startade och kunskapen om att vara förberedda gjorde kvinnorna 

lugnare. De flesta av kvinnorna hade varit oroliga innan de påbörjade MBFF, fyra av dem fem 

kände förlossningsrädsla och kontrollbehov vilket var orsak till att de ville förbereda sig väl. 

Under kursen tränade kvinnan och partnern tillsammans på hur de skulle göra när värkarna 

började; när värken började stannade kvinnan upp, fokuserade inåt på andetaget och andades 

ända ner i smärtan. Mannen höll sina händer på kvinnans axlar och tydligt förstärkte 

utandningen för att påminna kvinnan att slappna av i kroppen trots smärtan. Kvinnorna hade 

även gått förlossningsförberedelse på sin mödravårdscentral och någon hade förberett sig med 

yoga och avslappningsskiva. Det de beskriver är att de tekniker de lärt sig på den 

mindfulnessbaserade kursen var de som tydligast användes även om det inte går att utesluta 

att de andra förberedelserna också haft effekt.  Forskning visar att kvinnor som använder 

någon copingstrategi hanterar smärtan bättre (Niven 1994). Det kan tyda på att innehållet i 

mödrahälsovårdens förlossningsförberedelse för kvinnor som är oroliga eller har ett stort 

kontrollbehov, inte känner sig tillräcklig förberedda på att själv hantera smärtan under 

förlossningen (Fabian 2005). Nutidens kvinnor verkar behöva en tydligare förberedelse än 

vad som ges och innehållet är varierande och beroende på vilken barnmorska som håller i den. 

Ibland fokuseras mest på den medicinska smärtlindringen som i sig inte minskar rädsla eller 

hjälper kvinnor med kontrollbehov (Alehagen 2002). 

 

Upplevelse av kontroll 

Genom att veta vad de skulle fokusera på upplevde kvinnorna att de hade kontroll under 

värkarna. Genom att vara tränade på att släppa den yttre kontrollen och att fokusera på 

andetaget kunde de uppleva att de hade en slags inre kontroll. När smärtan intensifierades var 

det nära att tappa kontrollen. Genom att partnern eller barnmorskan var delaktiga och 

närvarande i förloppet och påminde och bekräftade så hittade man tillbaka till fokus och 

upplevelsen av kontroll. Att hjälpa kvinnor uppleva kontroll är betydelsefullt, då förlorad 

kontroll är en riskfaktor för att få en negativ förlossningsupplevelse (Waldenström et al. 2003, 

2004). Att veta var man ska lägga sin uppmärksamhet, sitt fokus,  finns egentligen inte 
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beskrivit i studier av hantering av förlossningssmärta. Inom mindfulness-litteraturen är det 

centralt att veta var man har sin uppmärksamhet. Genom att med avsikt rikta sin 

uppmärksamhet på det som pågår i nuet, t.ex andningen, kan man med medvetetenhet välja 

hur man ska handla, i motsats till att vara omedveten och låta ”autopiloten” styra (Larsson M. 

Wisung H. 2005).   ”Jag klarar inte detta” eller ”jag vill inte ha det så är” är tankar som kan 

leda till att upplevelsen blir svårare genom att man inte accepterar den ovisshet och den 

smärta som hör till att föda barn. Om man istället är i upplevelsen av det som sker i stunden, i 

nuet, accepterar smärtan och har fokus på sitt andetag så får inte tankarna och känslorna 

samma påverkan på smärtupplevelsen (Meyer et al. 2006) Kvinnorna i studien beskrev att 

vara närvarande, ”här och nu”, acceptansen av smärta, stödet och att veta var man skulle ha 

sitt fokus var den viktigaste hjälpen i att hantera smärtan under förlossningen 

 

Upplevelsen av tappad fokus 

Alla kvinnor började använda sig av metoden så fort förvärkarna började och fortsatte sedan i 

aktivt värkarbete. De kvinnor som tappade sitt fokus var inte medvetna om det när det hände 

men kunde tydligt beskriva efteråt att de tappat fokus och känslan av oro och tilltagande panik 

som följde . De hade önskat att personalen varit förankrad i metoden och påmint dem om att 

komma tillbaka med fokus på andningen. Att vara ”här och nu” i förlossningen innebär att 

hela tiden om och om igen komma tillbaka till det som är nu och acceptera det, oavsett hur det 

är. Om det uppstår en komplikation under en förlossning är det självklart att kvinnan blir 

orolig. Hon blir orolig för barnet och för det som skulle kunna inträffa. Tankarna om vad som 

skulle kunna hända men har ännu inte hänt stressar henne och leder till känslor av oro och 

rädsla. Oron kan leda till att hon spänner sig mer och smärtupplevelsen ökar (Meyer et al. 

2006). I mindfulnessmetoden har kvinnan sin uppmärksamhet på andningen eller på annat 

som känns i kroppen (Kabat-Zinn et al. 1985, 1986). Att som födande kvinna under 

förlossningen släppa taget och överlämna det som hon inte kan styra över till barnmorskan 

ökar kvinnans förmåga att hantera smärta (Lundgren 2002). Mycket oro i samband med 

förlossning är sådan oro som man tar ut i förskott, i onödan, oro för sådant som inte kommer 

att inträffa.  De förlossningsrädda kvinnorna är mycket styrda av sina tankar och sin rädsla 

(Sjögren 1997, Waldenström 2003, 2004). 

 

Uppmärksamheten på andningen 

Kvinnorna hade olika fysiska strategier för att hantera smärtan. Andningen var det verktyg 

som användes av alla kvinnor. De beskriver hur de aktivt riktade fokus mot andningen under 
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värkarna, att andningen hade en plats i kroppen och en riktning; ner i kroppen, ner i bäckenet, 

eller ner i smärtan under värken. I utbildningen hade de tränat på att medvetandegöra 

andningen och att se hur uppmärksamheten kan vandra mellan att vara i tankarna och vara i 

kroppen. Forskning visar att kvinnor som använder sig av en andningsteknik upplever både en 

högre grad av avslappning och en lägre grad av smärta (Niven 1994) 

 

Mindfulness som metod i smärthanteringen 

Kvinnorna i studien fick inga frågor om eller runt begreppet mindfulness i intervjun. Men om 

vi tolkar utifrån begreppet mindfulness så är det tydligt att kvinnorna använt sig av 

mindfulness i smärthanteringen. 

 

Att vara 

Kvinnorna uttryckte att de ”gjorde ingenting” under värkarna; de släppte tankarna, ”var i det”, 

gick in i sig själva, följde värkarna och var ”här och nu”. Någon beskrev det som om 

omvärlden stängdes ute och hur hon kände, följde med och var i smärtan. Medveten närvaro 

finns beskrivet av de svenska forskarna Lundgren och Dahlgren som visat i sin studie att den 

medvetna närvaron hos barnmorskan är central för att hjälpa kvinnan hitta sin närvaro i 

kroppen under födandet (Lundgren & Dahlgren 1998). Mindfulnessmetoden hjälpte 

kvinnorna att vara närvarande i kroppen under värkarna men när komplikationer tillstötte och 

oron över barnet tog över tappades närvaron bort. I ett annat fall tog smärtan överhanden. När 

omständigheterna lugnade sig eller när mer smärtlindring givits kom närvaron tillbaka. De 

tankar en kvinna har under sin förlossning påverkar henne högst påtagligt. Hennes negativa, 

oroliga och svåra tankar  kan leda henne till svåra känslor som uppgivenhet och skräck  

(Lazarus 1999) om varandet, uppmärksamheten från nuet försvinner. 

 

Den ökade medvetenheten 

Mindfulness bygger på medvetenhet som motsats till omedvetenhet (Bishop et al. 2004). 

Kvinnorna beskrev att deras ökade medvetenhet hjälpte dem att vara närvarande i kroppen. 

Dels var de medvetna om andningens betydelse och om vikten av att ha uppmärksamheten i 

kroppen och inte i tankarna, dels att de aktivt skulle slappna av i kroppen under utandning 

trots smärtan. De var även medvetna om att stödet utifrån var oerhört viktigt för att behålla sin 

närvaro (Hodnett 2007). Det är viktigt att blivande föräldrar får kunskap, en ökad 

medvetenhet om hur de kan förhålla sig till stress och smärta och hjälp att hantera den 

utmaning en förlossning innebär. Det accepterande förhållningssättet som ingår i mindfulness 



  25 
 

 

innebär att acceptera saker och ting som de är i stunden. Men stunden ändras hela tiden. När 

smärtan blir alltför stark kan man kunna acceptera att man behöver hjälp med farmakologisk 

smärtlindring när den möjligheten ges. ( Kåver  2004). 

 

Förlossningsupplevelsen 

Behovet av att ha kontroll samt oro och rädsla inför förlossningen var skäl till att förbereda 

sig mycket som kvinnorna uppgav.  Intressant är att ingen av kvinnorna beskrev någon rädsla 

under förlossningen och alla fick en positiv upplevelse av sin förlossning oavsett 

förlossningsutfall. Fyra kvinnor hade en normal förlossning och en kvinna genomgick 

kejsarsnitt efter 24 timmars aktivt värkarbete. Att veta hur man ska förhålla sig och vad man 

ska göra är en viktig faktor för att få en positiv förlossningsupplevelse (Kabeyama & Miyoshi  

2001). Genom att ha fokus på det som sker i nuet kan tankarnas och känslornas påverkan på 

förlossningsupplevelsen minska(Waldenström 1999) och de fem kvinnorna som ingick i den 

här studien beskrev att de i hög grad hade den kunskapen  

 

Övriga faktorer som hade betydelse 

Genom att ha samma kunskap och träning i vad partnern kunde göra för att stötta kvinnan 

blev han mycket viktig. Flera kvinnor beskriver upplevelsen av att de var ett team. Forskning 

visar tydligt att stöd under förlossningen är mycket betydelsefullt (Hodnett 2007). Vi känner 

inte till någon interventionsstudie som beskriver hur bra stöd kan ges i samband med 

förlossning. Kursen i MBFF hade som syfte att också partnern skulle få redskap inför 

förlossningen, för kvinnans skull men också för att själv känna sig mera delaktig.  Resultaten 

visade att kvinnan uppfattade hans medverkan på ett tydligt sätt och att denna medverkan 

hjälpte henne att behålla kontrollen och på så sätt hantera smärtan. Det är möjligt att den 

offentliga mödrahälsovårdens förlossningsförberedelse skulle kunna bli ännu bättre på att ge 

partnern kunskap om hur han kan stötta kvinnan under förlossningen. Problemet med att 

barnmorskan inte var helt införstådd med metoden och kunde assistera kvinnan på liknande 

sätt som partnern måste lösas om detta ska erbjudas gravida kvinnor. 

 

Andra användningsområden 

Ett bifynd i studien var att metoden hade använts även i andra sammanhang i anslutning till 

förlossningen. En kvinna berättade att hon använt sig av metoden på efterkontrollen under 

besvärliga undersökningar. En annan kvinna berättade att efter det att hon blivit mamma 
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kunde hennes man påminna henne om att fokusera på andningen när hon blev orolig och 

stressad.   

               …Ja, han säger tänk på andningen nu, andas som du gjorde under förlossningen… 

 

 

Metoddiskussion 

Då det idag inte finns några studier som beskriver Mindfulnessbaserad 

förlossningsförberedelse (MBFF) behövde vi veta om och hur kvinnor faktiskt använde sig av 

metoden under sin förlossning. Med hjälp av deras beskrivningar ville vi öka vår förståelse 

om metoden kan komma till användning för att hantera förlossningssmärta. Med hjälp av 

denna förståelse kan vi sedan ta nästa steg och utforma en enkät för utvärdering av MBFF. 

För att uppnå studiens syfte valde vi att använda oss av en studiedesign med kvalitativ ansats 

och genomförde halvstrukturerade intervjuer. Genom intervjuerna har informanterna med 

egna ord förmedlat sin upplevelse av att hantera förlossningssmärtan och ur ett eget 

perspektiv beskrivit sin förlossningsupplevelse. 

 

För denna pilotstudie valde vi att göra ett konsekutivt urval med ett litet antal kvinnor. 

Kvinnorna som ingår i studien kan inte anses vara representativt för svenska kvinnor. Det är 

ett litet antal och dessutom en selekterad grupp som själva har sökt upp och deltagit i en privat 

förlossningsförberedande kurs som de har bekostat själva. Det är därför troligt att kvinnorna 

skiljer sig i flera avseenden från normalpopulationen. Alla kvinnor utom en hade 

högskoleutbildning, alla var gifta eller sammanboende. Studier visar att det finns ett samband 

mellan social bakgrund och förlossningsupplevelse; högutbildade kvinnor som lever i 

parrelation skattar sina förlossningsupplevelser mer positivt än lågutbildade. (Waldenström  et 

al.2004). Av dem som fick telefonförfrågan om att medverka tackade två nej. Deras skäl var 

tidsbrist och bostadsflytt. Om de hade medverkat är det möjligt att andra och kanske mer 

negativa aspekter och upplevelser skulle ha framkommit. Man kan därför inte utesluta att 

ytterligare information hade framkommit om undersökningsgruppen varit större och mer 

representativ för svenska kvinnor i allmänhet. Vi tror ändå att data kan utgöra ett gott 

underlag för att utveckla och testa en enkät i ett mera representativt urval av barnaföderskor. 

 

För att stärka studiens trovärdighet så genomfördes intervjuerna av två andra personer än 

författaren (ME) eftersom hon också genomförde interventionen. Intervjuarna är erfarna 

barnmorskor; en är verksam inom förlossningsvården och en är forskare och vårdutvecklare. 
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Ingen av intervjuarna har utbildning eller erfarenhet av mindfulness vilket dels kan innebära 

att man inte har varit så styrande i sina frågor, genom liten förförståelse om mindfulness, men 

å andra sidan kunnat förbise att följa upp vissa svar för att få ett större djup i svaren utifrån 

perspektivet mindfulness. Intervjuguiden var utformad med öppna frågor för att så långt det 

var möjligt låta kvinnornas återge sina egna beskrivningar och tillåta deras egna 

förlossningsberättelser att framträda. För att öka studien trovärdighet genomfördes en 

pilotintervju för att testa intervjuguiden. 

 

Intervjuerna genomfördes i informantens hem förutom i ett fall där telefonintervju utfördes. 

Den person som genomförde de flesta intervjuerna kan ha varit något styrande i sina frågor till 

kvinnan beroende på en bristande erfarenhet av intervjumetodik. Då kvinnor har ett behov av 

och är villiga att berätta om sina förlossningsupplevelser (Waldenström 2003) så tror vi ändå 

att det är deras egna upplevelser och beskrivningar som framträder i texterna och gör studien 

pålitlig. Den telefonintervju som genomfördes där det inte blev något personligt möte kom att 

bli en av de längsta intervjuerna med ett rikt innehåll. 

 

ME har utbildning i Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR och har därmed en 

förförståelse som präglas av den kunskapen. Under analysarbetets har förförståelsen i största 

mån lagts åt sidan. Vi kan inte utesluta att den ändå  till viss del har färgat resultatet. För 

reducera effekten av författarens förförståelse har handledaren var delaktig i analysprocessen 

och granskat de flesta momenten och alla analysstegen har diskuterats. 

 

 

Konklusion 

Mindfulnessbaserad förlossningsförberedelse gav kvinnorna och deras partners ett redskap att 

använda under förlossningen. Genom detta redskap kände kvinnorna sig lugnare inför 

förlossningen och upplevde en känsla av kontroll under förlossningen och på så sätt hanterade 

smärtan väl. Resultatet visar att de tillgodogjort sig kursen och faktiskt använde sig av 

metodens olika inslag.  Med hjälp av fokus på ”här och nu”, acceptans av smärtan och en 

ökad medvetenhet om kroppen kände kvinnorna att de hade en strategi och upplevde att de 

kunde hantera smärtan under förlossningen, och alla fem beskriver förlossningen som en 

positiv upplevelse. Dessa resultat, trots att det kommer från ett mycket litet antal kvinnor, kan 

användas för att utvärdera metoden i ett större sammanhang. Då en positiv 
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förlossningsupplevelse har stora vinster för kvinnorna, deras barn och relation är det viktigt 

att utveckla och testa metoder som kan ha gynnsamma effekter på denna (Green et al. 1990).  

MBFF skulle kunna vara en sådan. 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Kvantitativa studier för att utvärdera mindfulness behövs. Ett frågeformulär som kan fånga 

inslagen av mindfulness i hanteringen av förlossningssmärta måste då utvecklas. En sådan 

enkät ska innehålla frågor som mäter ovanstående samt alla andra faktorer som har ett 

samband med grad av förlossningssmärta och förlossningsupplevelse. Därefter kan en 

randomiserad kontrollerad studie genomföras där man jämför mindfulnessbaserad 

förlossningsförberedelse med gängse som metoder som genomförs i mödrahälsovårdens 

strategi. De viktigaste utfallsmåtten i en sådan studie skulle vara grad av smärta, grad av oro, 

känslan av medveten närvaro och förlossningsupplevelse. Olika grupper av kvinnor skulle 

behöva inkluderas i sådana studier; de med förlossningsrädsla, kvinnor som genomgår en 

inducerad förlossning och kvinnor som har långdragen latensfas. 
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Inledningsvis startar intervjuare med att tydliggöra syftet med intervjun.                Bilaga 1           
– Jag skulle vilja att du beskriver för mig hur du gjorde för att hantera 

smärtan under din förlossning .Vilka strategier du använde dig av, vad 
som hjälpte dig och vad som inte hjälpte dig. 

Intervjuguide  
Övergripande frågor: 
 
När värkarna började. 
 
När du åkte in till förlossningen. 
 
När smärtan blev intensivare 
 
Beskriv din förmåga att använda dig av den inlärda metoden 
 
Annan hjälp som eventuellt behövdes för att hantera smärtan 
 
Många kvinnor känner att det är viktigt att ha kontroll över det man gör och kan uppleva det 
svårt att släppa den kontrollen under värkarbetet. 
 
Följdfrågor kommer att ställas såsom: 
Hur kändes det? 
Hur upplevde du det? 
Vad gjorde du då? Beskriv? Vilken betydelse hade det? 
Vad fick dig att bestämma det? 
Vad innebar det? 
Om inte det hjälpte, vad gjorde du? 
Av vem? 
Hur hjälpte det? 
Skulle du kunna ge ett exempel. 
Övergav du metoden, när isåfall? Vad hände då? 
Fanns det tankar under värkarna? Isåfall:Vad tänkte du? 
Vilken betydelse fick det?  
 
Sociodemografiska frågor: 

• Ålder 
• Utbildning 
• Sambo / gift / ensamstående 

•  
Bakgrundsfrågor om. 

• Vid inkomsten hur öppen var livmoderhalsen 
• Vilken annan smärtlindring använde du dig av? 
• Värkstimulerande dropp: Ja  /  Nej  
• Hur lång var din förlossning? Antal timmar 
• Hur avslutades förlossningen? Vaginalt / Sugklocka / kejsarsnitt 
• Vilka andra förberedelser inför förlossningen hade du/ni gjort? mer (FUB / 

Auroramottagning / yoga / vattengympa etc) 
• Hur fick du information om kursen? 
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                                                                                                                    Bilaga 2 
Informationsbrev 
 
 

Till Dig som genomgått förlossningsförberedelse hos Mecora 
 
En studie pågår vid högskolan Dalarna om hur kvinnor upplever förmågan att hantera smärtan 
under sin förlossning. Denna studie vänder sig till några kvinnor som genomgått 
förlossningsförberedelse i privat regi på Mecora.  
 
Vi undrar om Du kan tänka Dig att delta i en intervju och besvara några frågor om Din 
förlossning. Intervjun tar ungefär en timme och ljudupptagning kommer att ske. Intervjun 
kommer att genomföras i Ditt hem eller på annan plats som Du själv väljer. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 
 
Du kommer att bli kontaktad per telefon sex – åtta veckor efter beräknat förlossningsdatum av 
en barnmorska för en förfrågan om deltagande. Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan 
när som helst avbryta Ditt deltagande utan närmare motivering. Din kontakt med vårdgivarna 
i samband med ditt barns födelse kommer inte att påverkas av om Du deltar i studien eller 
inte. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att ingen person utöver 
forskargruppen kan sammankoppla Dina svar med Ditt namn och att ingen enskild person 
kommer att kunna kännas igen vid redovisning av resultat från studien. Allt material kommer 
att förvaras på säkert sätt.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Resultatet kan eventuellt komma att presenteras i en vetenskaplig artikel. 
 
 
Huvudansvarig för studien är barnmorskan Maria Engström. Ytterligare upplysningar lämnas 
av nedanstående ansvariga. Om det är något Du undrar över är Du välkommen att höra av 
Dig. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Engström   Erica Schytt 
Barnmorska    Barnmorska, vårdutvecklare 
Tel.0734-025 744   Handledare   
    023-49 20 40 eller 070-65 80 710 
 
 
 
 

 

 

 

 


