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ABSTRACT 
Aim: The overall aim of this thesis was to increase the understanding of early labour, the latency 
phase of labour, based on women’s experiences and ability to handle the situation. Furthermore, the 
aim was to perform a psychometric testing of an instrument measuring childbirth self-efficacy and to 
explore the relationships to women´s well-being and number of obstetric interventions and birth 
outcomes. 
Methods: In study I, a grounded theory method was used to obtain a deeper understanding of how 
women who seek care at an early stage experience the latent phase of labour. The same method, 
grounded theory was used in study II, but in this study, the aim was to obtain a deeper  
understanding of how women, who remain at home until the active phase of labour, experience the 
period from labour onset before admission to maternity ward. In both these studies (I & II) 
interviews were used to collect data. Study III and IV were cross sectional studies with a  
consecutive data collection. In study III, a forward-backward translation was used to translate the 
childbirth self-efficacy inventory (CBSEI) into a Swedish version. An explorative factor analysis  
with principal component analysis was used to test the psychometric properties of the inventory and 
reliability tests with Cronbach's alpha and inter item total correlation was performed. In study IV, 
chi-2 test, Fisher's exact test and student's t-test for independent samples was performed between 
women´s estimated childbirth self-efficacy and demographics, obstetric interventions and birth 
outcomes. Correlations were also performed between different scales measuring well-being during 
pregnancy and childbirth self-efficacy. Finally a logistic regression analysis was performed to predict 
the probability for low or high childbirth self-efficacy. 
Findings: Being in a safe place is essential for the women in the early labour process. But a safe place 
has different meanings for different women, depending on how they assess their own ability to 
handle their impending labour. For some women, the hospital is a secure place, a place where 
somebody else can take over the responsibility for themselves, the labour process or their child’s 
well-being. Some women choose to remain in their homes, which they consider as a kind of base 
camp which they can leave and go back to whenever they please. There is also a difference in how 
women ascribe ability to their own bodies and women´s belief in their own ability to cope and deal 
with the impending birth, their self-efficacy. These differences together with the women´s choice of 
seeking care or not, during the early labour process, affect the women´s experience of the labour 
process. The women's experience during the early labour process varies from feeling powerful and 
strong, to perceiving themselves as victims and feeling totally powerless. Women with high self- 
efficacy as measured by CBSEI had less previous mental illness and had more often been told their 
sister ́ s birth story. During the labour process, women with a higher childbirth self-efficacy have a 
lower frequency of epidural analgesia than women with low childbirth self-efficacy. 
Conclusion: Women´s belief in their childbirth self-efficacy affects their choice of place to be, during 
the early labour process. The place in turn, affects the women´s experiences and the way they 
handle the  early labour process. The early labour process is a sensitive period that requires 
attention and should not be neglected. Through increased knowledge and understanding of the 
problematic issues related to the early labour process, the birth preparation and antenatal obstetric 
care, as well as the care during labour can be improved. 
Keywords: Childbirth self-efficacy, early labour, factor analysis, grounded theory, logistics regression, 
pregnancy, well-being. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  Stockholm 2014 

 

From the department of Women´s and Children’s Health 

 
Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden 

 
 

 

The movement towards birth                    
A study of women´s childbirth self-efficacy 
and early labour 
 
                              Ing-Marie Carlsson 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All previously published papers were reproduced with permission from the publisher. 

Omslagsbild: Isabella Svensson 

Published by Karolinska Institutet. 

Printed by Universitetsservice AB 

© Ing-Marie Carlsson, 2014 

ISBN 978-91-7549-498-2 

 
 



PUBLIKATIONER 

Avhandlingen bygger på nedanstående fyra delarbeten. I texten hänvisas till respektive arbete med 
dess romerska siffra. 

I. Carlsson, M., Hallberg, LR., Odberg Pettersson, K. (2009). Swedish women’s 
    experiences of seeking care and being admitted during the latent phase of labour: 

 A grounded theory study. Midwifery, 25 (2), 72-80. Epub 2007 Jun 27. 

II. Carlsson IM., Ziegert, K., Sahlberg-Blom, E., Nissen, E. Maintaining power; Women’s
experiences from labour onset before admittance to maternity ward. Midwifery, 28 (1),
86- 92. doi:10.1016/j. midw.2010.11.011. Epub 2011 Jan 14.

III. Carlsson, IM., Ziegert, K., Nissen, E. Psychometric properties of the Swedish
Childbirth self- efficacy Inventory (Swe-CBSEI). BMC Pregnancy and childbirth, 14
(1) doi:10.1186/1471-2393-14-1.

IV. Carlsson, IM., Ziegert, K., Nissen, E. The relationships between childbirth self-efficacy
and aspects of wellbeing, birth interventions and birth outcomes. Submitted.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1 Förord ........................................................................................................................................................... 1 
2 Inledning ................................................................................................................................................................. 2 
3 Bakgrund ...................................................................................................................................................... 3 

3.1 I väntans tider- en övergång i livet ............................................................................................ 3 
3.2 Välbefinnande i övergången till moderskapet ......................................................................... 4 
3.3 Self-efficacy- att känna tilltro till sin egen förmåga ................................................................ 5 
3.4 Tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen ................................................................. 7 

3.4.1 Identifiering med moderskapet ........................................................................................... 8 
3.4.2 Oro och rädsla inför förlossningen ..................................................................................... 8 
3.4.3 Val och beslut om förlossningssätt .................................................................................... 8 
3.4.4 Förlossningssmärta ........................................................................................................... 8 
3.4.5 Förlossningsupplevelse ....................................................................................................... 9 

3.5 Att träda in i förlossningen ......................................................................................................... 9 
3.6 Omvårdnad i tidigt förlossningsskede .................................................................................... 11 
3.7 Födandets rum ........................................................................................................................... 12 

4 Problemformulering ................................................................................................................................ 14 
5 Syfte ............................................................................................................................................................. 15 
6 Kunskapsteoretiska utgångspunkter ...................................................................................................... 16 

6.1 Min position och min förförståelse ......................................................................................... 16 
6.2 Ontologiska utgångspunkter ..................................................................................................... 16 
6.3 Epistemologiska utgångspunkter ............................................................................................. 17 

6.3.1 Grundad teori ................................................................................................................. 17 
6.3.2 Statistisk analys ............................................................................................................. 18 

7 Metod .......................................................................................................................................................... 19 
7.1 Kontext ......................................................................................................................................... 19 
7.2 Metod delarbete I och II .................................................................................................... 20 

7.2.1 Datainsamling .............................................................................................................. 20 
7.2.2 Material ........................................................................................................................ 21 
7.2.3 Dataanalys ................................................................................................................... 21 

7.3 Metod Delarbete III och IV ................................................................................................ 23 
7.3.1 Översättning av Childbirth self-efficacy inventory (CBSEI) ............................................ 23 
7.3.2 Datainsamling ................................................................................................................ 25 
7.3.3 Material .......................................................................................................................... 26 
7.3.4 Dataanalys..................................................................................................................... 29 
7.3.4.1 Psykometri...................................................................................................................... 29 
7.3.4.2 Analytisk statistik, ........................................................................................................ 30 

8 Etiska överväganden ................................................................................................................................ 31 
9 Resultat ........................................................................................................................................................ 33 

9.1 Tidigt förlossningsskede-Kvinnors upplevelse och hantering ............................................ 33 



9.1.1 Delarbete I ............................................................................................................... 33 
9.1.2 Delarbete II .............................................................................................................. 35 
9.1.3 Sekundäranalys av delarbete I och II .......................................................................... 37 

9.2 Tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen ............................................................... 38 
9.2.1 Delarbete III ............................................................................................................ 38 
9.2.1.1 Psykometri ..............................................................................................................38 
9.2.2 Delarbete IV ........................................................................................................... 42 

9.2.2.1 Tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen och aspekter av välbefinnande ............ 42 
9.2.2.2 Tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen i relation till bakgrundsvariabler och 

obstetriska utfall. .............................................................................................................................. 43 

10 Diskussion .................................................................................................................................................. 44 

10.1 Resultatdiskussion ..........................................................................................................................44 

10.1.1 Tidigt förlossningsskede – platsens betydelse .....................................................................44 
10.1.2  Tilltro till den egna förmågan att hantera förlossning .......................................................46 

10.2 Metoddiskussion ............................................................................................................................48 

10.2.1 Kvalitativ metod .......................................................................................................................48 

10.2.2 Kvantitativ metod .................................................................................................................. .49 

10.2.3 Förklara och förstå fenomen, är det möjligt?. ...................................................................49 

10.3 Vilka kunskapsluckor finns kvar? .............................................................................................. 50 

10.4 Slutsats och implikationer .......................................................................................................... 50 

    Tack .............................................................................................................................................................. 52 

11 Referenser ............................................................................................................................................................. 54 



Ordförklaringar 

Abnormitet Avvikelse från det normala 
Amnionit Inflammation i livmodern 
Cervix Livmodertapp 
Dikotomisering Dela upp en variabel i två kategorier 
Emotion Känsla 
Epiduralblockad Bedövning som läggs utanför den hårda rygghinnan i 

ryggradskanalen 
Fosterasfyxi Innebär att fostret drabbas av syrebrist 
Intrauterint Inne i livmodern 
Instrumentell förlossning Förlossning som avslutas med hjälp av instrument som tång, 

sugklocka eller via kejsarsnitt 
Intervention Ingripa, behandla 
Kognitioner Tankefunktioner med vilkens hjälp kunskap och information 

bearbetas 
Kontraktionshämmande Läkemedel som minskar sammandragningar 
pH Blodprov som mäter om blodet är basiskt eller surt 
Positionering Ett sätt att ta ställning, betona något 
Postpartalt Efter förlossningen 
Sedativum Lugnande läkemedel 
Sfinkterruptur Bristning av ändtarmens slutmuskel 
Sinnesstämning Humör, en känsla som är mer varaktig 
Självbild Bilden personen har om sig själv 
Självskattningskala En skala där individen bedömer sig själv avseende någon 

aspekt 
Skalp Barnets huvudsvål 
Skalpelektrod Elektrod som sätts på barnets huvudsvål för att registrera 

fosterljud 
Transkutan nervstimulering Smärtbehandling genom elektrisk stimulering 



1 FÖRORD 

Idén till den här avhandlingen är sprungen ur mitt arbete som barnmorska. Arbetet på 
förlossningsavdelning innebar möten med kvinnor i värkarbete, förväntansfulla och glada inför att 
förlossningen startat, men även trötta och smärtfyllda kvinnor. 

Vid ankomsten till förlossningsavdelningen utfördes vanligtvis en undersökning vaginalt för att 
bedöma hur långt förlossningsförloppet fortskridit. Den stora utmaningen för mig som barnmorska, 
var när undersökningen visade att det fysiologiskt inte hade skett någon progress, utan att 
modermunnen var sluten eller endast öppen några centimeter. Att berätta för kvinnan att 
förlossningen ännu bara var i början, i den så kallade latensfasen var oftast ett nedslående besked. Ett 
besked som kunde generera förvåning, besvikelse och uppgivenhet och därpå ett flertal frågor från 
kvinnan och partnern. Hur kunde det komma sig att det gjorde så ont när det inte hade skett mer 
kroppsligen? Det hände även att kvinnorna återkom fler än en gång, innan värkarbetet var etablerat 
och ibland stannade de kvar och blev inskrivna på förlossningsavdelningen. En inskrivning innebar 
ofta att kvinnan och hennes partner kände en lättnad för stunden, med en förhoppning att de nu 
skulle få hjälp. Tyvärr hände det att kvinnor som blev inskrivna, blev kvar flera dygn och som 
nattbarnmorska kunde jag möta dem mer än ett arbetspass. Möten som kunde vara präglade av 
uppgivenhet och maktlöshet för paret, men även för mig som barnmorska. Jag minns att vi   
”tassade på tå” utanför deras dörrar för att inte väcka dem, för vad skulle vi då erbjuda som hjälp, 
när de redan fått allt som stod till buds? Nedstående citat från det första delarbetet, ger röst åt en 
kvinnas upplevelse av att vara på sjukhus i tidigt förlossningsarbete. 

”Det värsta var situationen att det inte hände något, att jag kände mig så hjälplös. Snälla hjälp mig, jag är på ett 
sjukhus gör någonting”. 

Problematiken väckte mitt intresse, och när jag fick möjlighet att påbörja min forskarutbildning var 
valet enkelt. Jag ville rikta strålkastaren mot förlossningens tidiga skede. 
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2 INLEDNING 

Den här avhandlingen handlar om den mentala och emotionella rörelse som sker under graviditet 
mot moderskapet, en viktig händelse i livet, en livshändelse (Ayers-Gould, 2000; Simkin, 1991, 
1992). Utgångspunkten är att belysa kvinnans egen kraft under graviditet, hennes tilltro till sin 
förmåga att hantera den förestående förlossningen och hennes upplevelser och hantering av det 
tidiga förlossningsskedet, i den så kallade latensfasen. 
Det tidiga förlossningsskedet har fram till 2000-talet inte var så beforskat, särskilt inte utifrån 
kvinnans perspektiv. Möjligen beror det på att det anses äga rum utanför förlossningsavdelningen 
och därmed utan närvaro av professionella vårdgivare, vilket dock inte alltid är fallet (Barnett, 2008; 
Greulich & Tarrant, 2007). 
När avhandlingen började skrivas fanns inga Svenska statistiska uppgifter om hur många kvinnor 
som söker vård under förlossningens latensfas, bara en känsla hos mig och kollegor att de var många. 
En Svensk studie publicerad 2013, visar att det är 17, 6% i västra Sverige, som söker vård i 
förlossningens latensfas, och övervägande delen av dessa kvinnor är förstföderskor (Lundgren, 
Andrén, Nissen, & Berg, 2013). Internationella studier visar en än högre andel av kvinnor som söker 
vård i tidigt förlossningsskede under latensfasen (Janssen, Iker, & Carty, 2003) och att denna grupp till 
och med överstiger det antal som söker vård i aktivt skede av förlossningen (Floris & Irion, 2013; 
Hodnett et al., 2008). 

Sammanfattningsvis kan det fastslås att det tidiga förlossningsskedet definitivt inte alltid äger rum 
utanför vårdens väggar utan även inom våra förlossningsavdelningar. Det är också en relativt stor 
grupp av kvinnor som söker vård och skrivs in i tidigt förlossningsskede och därmed omfattas av den 
professionella vården. 

2 



3 BAKGRUND 

3.1 I väntans tider- en övergång i livet 
Redan under 1600- talet användes uttrycket ”att gå i väntans tider”, där ”tid” var ett eufemistiskt 
uttryck för graviditet (Personlig kommunikation, språkrådet, 2014). ”I väntans tider” kan tolkas som 
en väntan på att förlossningen ska starta och på att barnet ska födas men även en väntan på att bli 
mamma. Väntan kan ses som en övergångsprocess, en rörelse i livet, från ett tillstånd till ett annat 
(Imle, 1990; Schumacher & Meleis, 1994). Övergången kännetecknas av att det finns en identifierad 
startpunkt i den tidiga graviditeten, eventuellt redan när den planeras (Benzies et al., 2006) och en 
slutpunkt som äger rum efter förlossningen, ibland flera månader efter barnets födelse (Darvill, 
Skirton, & Farrand, 2008; Imle, 1990; Kralik, K van Loon, 2006; Mercer, 2004). Övergången har 
olika kritiska markörer och jag vill hävda att förlossningsstarten och det tidiga förlossningsskedet är 
sådana markörer. 
Bridges (2009), beskriver övergångens början som en brytpunkt, där kvinnan lämnar det gamla livet 
och träder in i en ny roll. Graviditeten är en tid då kvinnan omdefinierar sig själv som person och sin 
sociala roll, vilket kan leda till en upplevelse av att självbilden förändras (Bergum, 1997; Bridges, 
2009; Imle, 1990; Tulman, 2003). Kroppsliga förändringar som sker under graviditeten bidrar till  
den förändrade självbilden och kan också ge en känsla av obalans. Att inte känna igen sig själv i sin 
kropp och att inte heller ha kontroll över förändringen bidrar till obalansen (Darvill et al., 2008). 
Kroppen upplevs även ta en annan plats, genom att ta mer utrymme i det sociala rummet. Personer 
i det sociala rummet agerar också annorlunda gentemot den gravida kroppen och den kan upplevas 
som en allmän egendom som kommenteras och vidrörs av andra (Miller, 2011). 
Eftersom det sker ett kvalitativt skifte av självbilden och av omvärlden, krävs en anpassning och 
mycket känslor kan väckas (Bridges, 2009; Luhmann, Hofmann, Eid, & Lucas, 2012; Meleis, 
Sawyer, Im, Hilfinger Messias, & Schumacher, 2000). Övergångsprocessen har benämnts som en 
”emotionell vildmark” (Bridges, 2009) och som en period av blandade känslor av både en längtan 
att nå målet, men även en rädsla för att nå det (Olsson, Jansson, & Norberg, 2000). 
Människor hanterar övergångsprocessen beroende på hur de har hanterat tidigare övergångar i livet 
(Sawyer, 1999). Kunskapsnivå och förmåga att planera för förändring har betydelse för hantering 
(Meleis & Trangenstein, 1994). Istället för att enbart passivt följa med det som sker, kan kvinnan 
föregripa och engagera sig aktivt för att förstå och hantera det som sker (Sawyer, 1999). 
Förberedelser kan ske genom att tillägna sig kunskap om vad som kan förväntas och vilka strategier 
som är lämpliga. 
En övergång i livet, är en tid med mycket känslor och med en ökad sårbarhet och osäkerhet. Inlärda 
tanke- och beteendemönster överensstämmer inte alltid med vad som krävs för att hantera den nya 
situationen (Bridges, 2009; Meleis et al., 2000). En upplevd oförmåga att hantera situationen kan 
innebära en ökad upplevesle av stress, särskilt om kvinnan upplever brist på bekräftelse och stöd av 
andra eller minskat välbefinnande och emotionella resurser som egen kraft (Mann, Abercrombie, 
DeJoseph, Norbeck, & Smith, 1999; Meleis et al., 2000). 
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3.2 Välbefinnande i övergången till moderskapet 
Välbefinnande är ett begrepp som anses svårdefinierat, men när det studeras i samband med 
graviditet och barnafödande är det viktigt att de förändringar som sker under övergångsprocessen 
innefattas (Allan, 2013). En graviditet kan innebära ett minskat välbefinnande särskilt i slutskedet av 
graviditeten (Forsberg & Bjorvell, 1993). När förlossningen närmar sig, kan kvinnan uppleva en 
period präglad av oro, eftersom det finns en osäkerhetsaspekt i när förlossningen kommer att starta och 
hur den kommer att upplevas (Olsson, Jansson, & Norberg, 2000). 
Om kvinnan dessutom har en lägre nivå av välbefinnande i tidig graviditet, innebär det ofta en lägre 
nivå av välbefinnande även under den senare delen av graviditeten (Sjöstrom, Langius-Eklof, & 
Hjertberg, 2004). 
En hälsosam övergång under graviditet till moderskapet innebär att kvinnan känner ett välbefinnande. 
Ett psykologiskt välbefinnande som påverkas av hur kvinnan upplever att hon behärskar och har 
kontroll över förändringen som sker (Keyes, Shmotkin, & Ryff, 2002). Det subjektiva 
välbefinnandet däremot påverkas av hennes tankar, känslor och sinnesstämning (Schumacher & 
Meleis, 1994). 
Välbefinnande under graviditet beskrivs tillsammans med övergångsprocessen i en modell av Kaiser 
et al. (2009). Modellen visar betydelsefulla hälsoindikatorer för välbefinnande som kvinnans 
sinnesstämning, hennes tankar och värderingen av situationen, samt hennes bedömning av sin egen 
förmåga att hantera den. Även hennes beredskap för förändringen som graviditeten innebär har 
betydelse för välbefinnandet (Kaiser., Kaiser., & Barry, 2009). Kaisers modell är i linje med de 
aspekter som  även Allan (Allan, 2013) inkluderar i vad som är viktigt för välbefinnande under 
perinatalperioden. 
Välbefinnandet under graviditet påverkas av övergångsprocessen och den anpassning som kvinnan 
genomgår. En hälsosam övergång innefattar ett subjektivt och psykologiskt välbefinnande, då 
kvinnan känner sig kraftfull och upplever sig ha kontroll över förändringen som sker. 
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3.3 Self-efficacy- att känna tilltro till sin egen förmåga 
Förlossningen är ett mål som skall uppnås och hanteras under övergången till moderskap. Ett 
centralt begrepp med stor relevans för barnafödande är self-efficacy som innefattar mänskliga 
handlingar och beteende. I avhandlingens sammanhang handlar det om self-efficacy i relation till 
kvinnans välbefinnande under graviditet och när under förlossningsprocessen hon väljer att söka vård. 
Self-efficacy benämns ofta med det engelska namnet även i svensk litteratur, men eftersom min 
strävan har varit att skriva avhandlingens ramverk på svenska vill jag översätta, klargöra och avgränsa 
begreppet self-efficacy. För att nå en så korrekt översättning och definiera begreppet så nära den 
ursprungliga teorin som möjligt, väljer jag att utgå från Bandura som utvecklat begreppet och 
kommer att använda hans definition av det. I en tidig artikel definierar han self-efficacy enligt 
följandet. 

“An outcome expectancy is defined as a person`s estimate that a given behavior will lead to certain outcomes. An 
efficacy expectation is the conviction that one can successfully execute the behavior required to produce the outcomes” 

(Bandura, 1977. s. 193) 

Därefter har ett stort antal artiklar publicerats av Bandura och i ett flertal av dem används uttryck 
som ”Perceived self-efficacy” det vill säga ”upplevd, uppfattad” (Bandura, 1982; 1990; Bandura, Cioffi, 
Taylor, & Brouillard, 1988). Därefter har han kommit att alltmer använda sig av attributet ”beliefs” 
som på svenska är synonymt med ”tro eller tilltro”. Detta ord sätts oftast samman med och i nära 
anslutning till, antingen “belief in their efficacy” eller ”beliefs about their capabilities ” eller “self-efficacy 
beliefs” (Bandura, 2004; Bandura, 2012; Pajares, 2006). 
Kärnan i begreppet self-efficacy ligger således i den kognitiva processen, där personen först värderar 
vilken konsekvens en handling får, vilket benämns som förväntad konsekvens (eng. outcome 
expectancy). Därefter sker en värdering av egen personlig förmåga, om personen bedömer sig kunna 
utföra det som situationen fordrar (eng. efficacy expectancy). En svensk översättning för att beskriva 
self-efficacy och som jag fortsättningsvis väljer att använda i föreliggande avhandling är, ”personens 
tilltro till sin egen förmåga att utföra ett speciellt beteende/handling i en specifik situation”. 
Begreppet har sitt ursprung inom social- kognitiv teori, som fokuserar på hur människor tolkar och 
strukturerar sin omvärld och hur det i sin tur, påverkar deras beteende och handlingar. Människan ses 
som en medskapare av sin omgivning, och sitt sociala system (Bandura, 1997). Genom ett 
kontinuerligt ömsesidigt samspel mellan människan och omvärlden påverkar människan   
omgivningen och omgivningen påverkar människan (Bandura, 1997). En viktig aspekt i Social 
kognitiv teori är att människan ses som en aktör med förmåga att handla. Mänskliga handlingar 
föregås vanligvis av en intention, och därmed blir handlingen aktiv. Men det förekommer även 
situationer då beteendet inte styrs av ett medvetet handlande. Människan lär av andra, genom att 
observera, imitera och genom modellinlärning. Inlärningen sker även genom interaktion med andra 
och genom andras reaktioner. Genom reflektioner av sitt egna och andras beteende och de reaktioner 
som beteendet utlöser, formas kognitiva kartor. Dessa lagras och fungerar som en utgångspunkt och 
vägledare för vilka val som görs när liknande situationer uppstår. De har också betydelse för 
människans förmåga att planera och förutse konsekvenser av handlingar. Tack vare dessa, blir det 
möjligt för människan att proagera och inte bara reagera. De tidigare erfarenheterna påverkar även 
tankar, tolkningar och känslor som människor upplever i en viss situation. 
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En persons tilltro till sin egen förmåga är uppgifts- och situationsrelaterad. Detta innebär att samma 
person har olika grad av tilltro beroende på vilken uppgift och situation hon står inför. Genom att 
känna en tilltro till sin egen förmåga att hantera en situation, ges en möjlighet att handla och därmed 
påverka och kontrollera sin omgivning och sitt liv (Bandura, 1997). Denna möjlighet anses 
genomgripande och central i mänskligt liv (Bandura, 1989). Upplevelsen att kunna påverka en 
situation har betydelse för hur hotfull situationen upplevs och därmed stressreaktion, oro och 
ångestreaktioner samt sinnesstämning och psykologiskt välbefinnande (Bandura, 1993). 
Tilltro till egen förmåga påverkar vårt handlingsmönster, hur vi väljer att agera och vad vi väljer att 
delta i eller inte. Det senare får en påverkan på vilka utmaningar vi antar och vilka svårigheter som ses 
och därmed även motivationen. En person med hög tilltro till sin förmåga ställer upp högre och mer 
utmanande mål än personer med låg tilltro till egen förmåga. Prestationen påverkas också av tilltron 
till egen förmåga. Har man en större tilltro till sin egen förmåga anstränger man sig mer i situationen 
och framhärdar under en längre tid, samt anstränger sig mer trots motgång. Vid motgång är även 
återhämtningsförmågan snabbare. Övertygelsen om den egna förmågan har även visat sig ha  
betydelse för hur mycket stöd som söks och hur stödet används (Bandura, 1993). 
Tilltro till egen förmåga är inte ett personlighetsdrag och därmed inte ett statiskt tillstånd. Utveckling 
sker i tidiga barndomsår och fortsätter genom hela livet. Det innebär därmed att den kan påverkas 
och förändras (Bandura, 2004). Enligt Bandura (1977) finns det fyra källor som påverkar och 
utvecklar tilltron till egen förmåga. 
Den första och mest kraftfulla är, egna erfarenheter av tidigare prestationer i liknande situationer.   
Om vi har lyckats hantera situationen eller inte får betydelse för hur vi bedömer vår förmåga i den 
nuvarande situationen. Om personen lyckas med en uppgift stärker det tilltron till den egna förmågan 
medan misslyckande sänker den. 
Förutom de egna erfarenheterna påverkas tilltron till egen förmåga genom att observera andra 
människor. Det vill säga, hur andra handlar och hur utfallet blir, observeras och relateras till den egna 
förmågan. Om personen som observeras liknar en själv blir effekten kraftfullare. Därmed har det 
betydelse vilka som ses som socialt jämförbara med oss själva. 
Den tredje påverkande faktorn är sociala omdömen av andra, som ofta sker verbalt. Genom 
uppmuntran och bekräftelse höjs tilltron till egen förmåga, emedan nedvärderande utlåtande har 
motsatt effekt. Det är lättare att skapa och behålla en hög grad av tilltro till egen förmåga, om en 
person som ses som betydelsefull uttrycker att den tror på ens förmåga att lyckas med uppgiften.   
Den fjärde faktorn som påverkar tilltron till den egna förmågan är kroppsliga och emotionella 
reaktioner. Om ett starkt emotionellt påslag upplevts som nervositet och en stressreaktion i en 
tidigare situation, kan en överföring av den tidigare upplevelsen ske vid liknande situationer. Det är 
själva tolkningen och upplevelsen som påverkar tilltron till egen förmåga inte det reella kroppsliga  
eller emotionella tillståndet (Bandura, 1997). Genom att lära sig kontrollera och minimera stresspåslag 
och höja sinnesstämningen kan tilltron till egen förmåga förbättras. En persons tilltro till sin egen 
förmåga, har en genomgripande betydelse för hur människor tänker, känner och beter sig. När en 
person känner en tilltro till sin egen förmåga att handla och påverka sin situation, verkar den 
stressreducerande och som en källa till kraft. 
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3.4 Tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen 
Tidigare forskning på området visar att kvinnor successivt bygger upp tilltron till sin egen förmåga att 
hantera förlossningen under graviditeten (Leap, Sandall, Buckland, & Huber, 2010; Sieber,   
Germann, Barbir, & Ehlert, 2006). Allteftersom graviditeten fortskrider ökar tilltron och den är som 
högst när graviditeten är i sista trimestern (Sieber et al., 2006). 
Kvinnor beskriver hur deras tilltro till sin egen förmåga växer genom att barnmorskan som en expert 
guidar dem genom graviditeten och gör dem delaktiga (Leap et al., 2010). En delaktighet som uppnås 
genom att de har tillgång till relevant information och en möjlighet att diskutera vilka val och beslut 
som är möjliga i samband med förlossningen. Förutom barnmorskan är även andra kvinnor 
betydelsefulla under graviditeten. Genom interaktion kan kvinnan ställa relevanta frågor och ta del av 
kvinnors förlossningsberättelser vilket ökar deras tilltro till sin egen förmåga att hantera det som 
förestår (Leap et al., 2010). Vid en genomgång av tidigare forskning på området, där tilltro till egen 
förmåga har studerats i samband med graviditet och förlossning, utkristalliserades fem områden av 
betydelse för perinatalperioden. De fem områdena var; identifiering med moderskapet, oro och 
rädsla inför förlossning, förlossningssmärta, val och beslut kvinnan tar under graviditet avseende 
förlossningssätt och slutligen förlossningsupplevelse (Figur 1).  

Figur 1. Tidigare forskningsområde som har visat en relation med kvinnans tilltro till egen förmåga 
att hantera förlossningen. 
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3.4.1 Identifiering med moderskapet 
Under graviditeten genomgår kvinnan en psykosocial anpassningsprocess. Sieber (2006) har studerat 
processen utifrån kvinnans välbefinnande, acceptans av graviditeten, och identifikation med 
moderskapet i relation till hennes tilltro till sin egen förmåga att hantera den förestående 
förlossningen. Resultaten visar att tilltro till sin egen förmåga främjar kvinnans övergång under 
graviditeten till moderskapet. En högre identifikation till moderskapet i sin tur, innebär att kvinnan 
bedömer sin tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen som högre (Sieber et al., 2006). 

3.4.2 Oro och rädsla inför förlossningen 
Kvinnor som har en lägre tilltro till sin egen förmåga att hantera förlossningen upplever mer oro och 
rädsla under graviditeten (Beebe, Lee, Carrieri-Kohlman, & Humphreys, 2007; Lowe, 2000; 
Salomonsson, Gullberg, Alehagen, & Wijma, 2013; Sieber et al., 2006). Rädslan och oron som  
skildras är en rädsla över att befinna sig i sjukhusmiljö men även en oro över förlossningen i sig själv 
och att förlora kontroll under förlossningen samt över sammandragningarna. Det finns även en oro 
och rädsla över att något är fel på barnet. 

3.4.3 Val och beslut om förlossningssätt 
Forskningsresultat visar att det finns ett samband mellan kvinnans tilltro till sin egen förmåga att 
hantera förlossningen och vilka val och beslut som hon tar om förlossningssätt (Dilks & Beal, 1997). 
När en kvinna tidigare genomgått akut kejsarsnitt påverkar hennes tilltro till sin egen förmåga hennes 
val av förlossningssätt vid nästa graviditet (Dilks & Beal, 1997). Kvinnor med en lägre tilltro till sin 
egen förmåga väljer i högre utsträckning att åter föda med ett planerat kejsarsnitt istället för att 
genomgå en vaginal förlossning. En anledning till valet är att kvinnan till varje pris vill undvika 
känslan av misslyckande, vilket de tidigare upplevt vid det akuta kejsarsnittet (Dilks & Beal, 1997). 

3.4.4 Förlossningssmärta 
Kvinnans tankar om förlossningssmärta och värdering av den, varierar beroende på hur hon 
skattar sin tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen. De som bedömer sig ha en förmåga 
att hantera förlossningen kan se den kommande smärtupplevelsen som en utmaning och som en 
möjlighet att förverkliga sig själv (Callister, Vehvilainen-Julkunen, & Lauri, 2001). 
Smärtupplevelsen påverkas och smärtan skattas lägre och upplevs även som mindre intensiv och 
störande, av de kvinnor som har en högre tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen 
(Callister et al., 2001; Larsen, 2001; Lowe, 1989, 1991; Stockman, 2001). 
Kvinnor med en högre tilltro till egen förmåga upplever även att de klarar av att hantera smärtan 
bättre (Callister et al., 2001; Leap et al., 2010; Manning & Wright, 1983).  En strategi som används 
under pågående förlossning när kvinnor upplever smärtan som svår att hantera är att använda sig av 
andra kvinnors förlossningshistorier. Genom att använda deras historier, hur de har klarat av 
smärtans som en slags referensram, underlättas kvinnans egen hantering av smärtan (Leap et al., 
2010). När en kvinna upplever att de klarat av smärtan och tagit sig igenom förlossningen, leder det 
till en känsla av att de har ”det som krävs” och en känsla av stolthet och kraftfullhet. Detta i sin tur 
verkar som en uppåtgående spiral och stärker kvinnans tilltro till sin egen förmåga för förlossnings 
situationen (Callister et al., 2001; Leap et al., 2010).  Däremot visar inga forskningsresultat något 
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samband mellan tilltro till egen förmåga och användande av smärtlindringsmetoder under 
förlossningen eller hur mycket smärtlindring som används (Berentson-Shaw, 2009; Stockman, 
2001). Tilltron till egen förmåga påverkar inte heller när kvinnan väljer att börja använda 
smärtlindring under förlossningsprocessen (Stockman, 2001). 

3.4.5 Förlossningsupplevelse 
Kvinnor som har en högre tilltro till sine egen förmåga är mer nöjda med sin förlossningsupplevelse 
(Berentson-Shaw, 2009; Christiaens & Bracke, 2007; Christiansen P; 2002; Lundgren, 2010). 
Upplevelsen bedöms mer positiv oavsett hur många obstetriska interventioner som sker under 
förlossningen (Berentson-Shaw, 2009). Kvinnorna är också mer nöjda med personalen de möter vid 
sin förlossning,  oavsett profession och är mer nöjda med sitt eget agerande i förlossningssituationen 
(Christiaens & Bracke, 2007). Om kvinnan upplever att hon själv hanterar förlossningen på ett bra 
sätt, stärks hon i upplevelsen och erfar en känsla av mognad (Lundgren, 2010). Om däremot 
förlossningen upplevs som traumatisk har kvinnor med en lägre tilltro till egen förmåga, en ökad risk 
för att drabbas av posttraumatiskt stress syndrom postpartalt (Soet, Brack, & DiIorio, 2003). 
Tilltron till den egna förmågan att hantera förlossningen påverkar både tankar och känslor och 
därmed välbefinnandet under graviditeten. 

3.5 Att träda in i förlossningen 
Vad som gör att förlossningen startar är fortfarande oklart och hur den startar varierar. Det är inte 
ovanligt att kvinnan upplever diffusa symtom, som dragningar och tryck nedåt i bäckenet, men det 
förekommer även mer generella smärtor eller oregelbundna sammandragningar. De oregelbundna 
sammandragningarna övergår vanligtvis till att bli regelbundna men det är inte alla som får 
regelbundna sammandragningar. Ytterligare symtom från andra delar av kroppen förekommer, som 
en svårighet att röra sig, förändrat sömnmönster och symtom från mag-tarm kanalen. Symtom som 
kan börja redan dagar innan förlossningsstart (Gross, Haunschild, Stoexen, Methner, & Guenter, 
2003). De diffusa symtomen innebär att det ofta är svårt för kvinnan och hennes partner att avgöra 
när förlossningen startar och när det är lämpligt att åka in till förlossningskliniken (Beebe & 
Humphreys, 2006; Janssen et al., 2009; Nyman, Downe, & Berg, 2011). 
I det engelska språkbruket förekommer uttrycket ”labour of love”, som syftar på ett hårt arbete som är 
mödan värt. Uttrycket är möjligt att applicera på det tidiga förlossningsskedet, vilket kan innebära ett 
hårt och smärtsamt arbete, eftersom det vanligtvis är det längsta förlossningsskedet, fysiologiskt sker 
det objektivt inte någon, eller mycket liten progress, under skedet. Tidigt förlossningsskede (eng. early 
labour) benämns oftast som latensfasen. Denna fas innefattas som en av två faser i förlossningens 
första skede, öppningsskedet. Det andra skedet i öppningsskedet, som följer efter latensfasen, är den 
aktiva fasen. Under latensfasen mognar livmodertappen genom att mjukna i konsistens, centreras  
och förkortas. Först när livmodertappen är utplånad kan modermunnen börja vidgas hos 
förstföderskan (Faxelid, 2001). 
Det råder ingen konsensus om latensfasens definition, varken vad gäller dess start eller när den 
övergår i aktiv förlossnings-fas. Friedman (1962; 1961), som kartlagt förlossningar, anser att 
latensfasen startar när kvinnan känner regelbundna sammandragningar och avslutas när 
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modermunnens öppningsgrad accelererar med 1 cm/timmen för förstföderskor och 1,5 cm/timmen 
för omföderskor. Denna definition är däremot inte så vanligt använd varken kliniskt eller inom 
forskning. Istället används modermunnens öppningsgrad som referensram för att fastställa gränsen 
mellan latensfasens slut och den aktiva fasens början. Definition av latensfasens slut varierar från en 
öppningsgrad på 3 centimeter eller mindre (Maghoma & Buchmann, 2002) upp till 5 centimeters 
öppningsgrad av modermunnen (Peisner & Rosen, 1985). Greulich och Tarrant (2007) föreslår en  
vid definition, där latensfasen börjar när kvinnan upplever sammandragningar, oavsett om dessa är 
regelbundna eller inte och slutar när modermunnen öppnat sig till 3-5 cm och aktiv förlossning 
inträder. I Sverige har Socialstyrelsens gett ut ett State of the art dokument om normal förlossning 
(Socialstyrelsen, 2001). Dokumentet innefattar kriterier för när aktiv förlossning inträder. Enligt 
dokumentet bör minst två av följande kriterier uppfyllas för att förlossningen ska bedömas vara i 
aktivt skede, annars bedöms förlossningen vara i latensfas: 
a) Regelbundna smärtsamma sammandragningar 3-4 på 10 minuter
b) Brustna fosterhinnor
c) Dilatation av modermun till minst 3 cm

Med bakgrund av de mångtydiga definitionerna har jag valt att i delarbete I & II använda mig av 
Socialstyrelsens kriterier som definition av aktiv fas och därmed latensfas. I delarbete IV, där en 
retrospektiv journalgranskning genomfördes används enbart cervix status ≤3 cm som definition av 
latensfas. Förutom att det inte finns konsensus om latensfasens definition råder det heller inte någon 
konsensus vad som är normal varaktighet av latensfasen. Här finns en spännvidd mellan 6 till 20 
timmar för förstföderskor och 5 till 14 timmar för omföderskor (Friedman, 1962; Friedman & 
Sachtleben, 1961; Gharoro, 2006; Maghoma & Buchman, 2002). Av betydelse för varaktigheten är 
livmodertappens mognad, konsistens och utplåning vid förlossningsstart (Pajntar, Leskosek, Rudel, & 
Verdenik, 2001). Det är fler förstföderskor som drabbas av en förlängd latensfas än omföderskor 
(Maghoma & Buchmann, 2002). En förlängd latensfas är förknippat med fler komplikationer som 
akuta kejsarsnitt, feber och sepsis efter förlossningen och neonatala komplikationer som fosterasfyxi 
(Chelmow, Kilpatrick, & Laros, 1993; Maghoma & Buchmann, 2002). Förlängd latensfas existerar 
inte som en diagnoskod inom klassifikationssystemet, ICD-10, men däremot har förlängt 
öppningsskede, diagnoskod, O.63.0 (Socialstyrelsen, 2011). 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en oklarhet hur latensfasen definieras och när den 
övergår till att vara förlängd. Det innebär en osäkerhet för barnmorskan och obstetrikern i 
bedömningen av när förlossningen går in i aktivt skede och när den avviker från normal förlossning. 
Samma osäkerhet råder för kvinnan och hennes partner som ofta har svårt att avgöra när 
förlossningen har startat och när det är lämpligt att åka in till förlossningskliniken. 
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3.6 Omvårdnad i tidigt förlossningsskede 
I Sverige och i flera västerländska länder uppmanas kvinnor och deras partner att via telefon kontakta 
förlossningsavdelningen för rådgivning när deras förlossningsarbete tilltar. Telefonkontakten har som 
funktion att stödja, ge råd och information. En anamnes tas om kvinnans graviditet, hälso- tillstånd 
samt när sammandragningarna börjat, deras frekvens, varaktighet och intensitet samt eventuell 
blödning eller vattenavgång (Lindgren, Rehn., & Wiklund, 2014). Upptagning av anamnes är till för  
att upptäcka avvikelser från det normala men även för att undvika att kvinnorna kommer in till 
förlossningsavdelningen i tidigt förlossningsarbete (Greulich & Tarrant, 2007). Barnmorskor kan vara 
mycket tydliga i samtalet med kvinnan, att om hon kommer in till förlossningsavdelning och inte är i 
aktivt förlossningsskede, så får hon återgå till hemmet (Eri, Blystad, Gjengedal, & Blaaka, 2011). 
Kvinnor som möts av detta besked och får återvända hem kan uppleva det som mycket frustrerande 
och det kan inge känslor av misslyckande (Beebe & Humphreys, 2006; Janssen et al., 2009). 
Kvinnor i Sverige såväl som i flertalet andra länder uppmanas att inte söka vård eller skrivas in på 
förlossningsavdelning förrän värkarbetet är etablerat (Janssen & Desmarais, 2013; Socialstyrelsen, 
2001). Rekommendationerna grundar sig på forskningsresultat som visar att kvinnor som skrivs in på 
förlossningsklinik innan etablerat värkarbete har en ökad risk för medicinska interventioner som 
värkstimulerande medel (Bailit, Dierker, Blanchard, & Mercer, 2005; Holmes, Oppenheimer, & Wen, 
2001; McNiven, Williams, Hodnett, Kaufman, & Hannah, 1998) och epiduralblockad (Holmes et al., 
2001; McNiven et al., 1998 ). Kvinnor som skrivs in i tidigt förlossningsskede drabbas även av mer 
obstetriska komplikationer som amnionit, förlängd förlossning och fler instrumentella vaginala 
förlossningar samt akuta kejsarsnitt (Bailit et al., 2005; Chuma, Kihunrwa, Matovelo, & Mahendeka, 
2014; Hemminki & Simukka, 1986; Jackson, Lang, Ecker, Swartz, & Heeren, 2003; Lundgren, 
Andren, Nissen, & Berg, 2013; Malone et al., 1996; Rahnama, Ziaei, & Faghihzadeh, 2006). Förutom 
den ökade risken för fler interventioner och komplikationer hos kvinnan, drabbas även det ofödda 
barnet. Fler skalpelektroder appliceras för fosterövervakning och fler blodprovstagningar av pH tas  
på barnets skalp intrauterint i större utsträckning (Bailit et al., 2005; Chuma et al., 2014; Hemminki & 
Simukka, 1986; Holmes et al., 2001; McNiven et al., 1998). Även en neonatal påverkan kan ses, med 
lägre Apgar score <7 för barnet, vid 5 min efter födsel (Lundgren et al., 2013). 
Trots forskningsresultat som visar att det är bättre att inte vara inskriven på förlossningsklinik i tidigt 
skede, söker kvinnor vård under latensfasen. När kvinnor söker vård i tidigt förlossningsskede och  
har en önskan att kvarstanna på förlossningsavdelningen ställs barnmorskan och obstetrikern därmed 
inför en svårighet. En optimal vård och beslutstagande bör ta hänsyn till den enskilda kvinnans och 
partnerns preferenser, men dessa skall även vägas mot de tidigare forskningsresultaten om vad tidig 
inskrivning kan innebära med avseende på den ökade andelen interventioner och komplikationer. 
Barnmorskor upplever en svårighet i att ta beslutet om inskrivning i tidigt förlossningsskede ska ske 
eller inte (Cheyne, Dowding, & Hundley, 2006; Spiby & Cheyne, 2013; Spiby & Munro, 2009). I 
bedömningen barnmorskan gör, inkluderas kvinnans förväntningar, hennes sätt att hantera  
situationen och hennes möjlighet till stöd om hon återvänder hem. Beslutet som tas är en subjektiv 
värdering vilket ger upphov till olika tolkningar av olika barnmorskor. Även organisatoriska faktorer 
som sängplatser, personalresurser och klinkens policy påverkar bedömning och beslut (Cheyne et al., 
2006). Därmed blir gränserna för att få vård flytande och skiljer sig åt beroende på de tre parterna, 
kvinnan, barnmorskan och kliniken (Eri, Blystad, Gjengedal, & Blaaka, 2010). Om kvinnan bedöms 
vara i latensfasen är det barnmorskan som med sin medicinska kunskap har tolkningsföreträde av hur 
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handläggning bör ske inom ramen för institutionens regelverk (Janssen et al., 2009). Ett regelverk 
som påverkar och den enskilda barnmorskan kan uppleva att beslutet som tas måste rättfärdigas 
gentemot kliniken (Anim-Somuah, Smyth, & Jones, 2011). Kvinnor har beskrivit situationen som 
kan uppstå i mötet med barnmorskan när de söker vård för sammandragningar. En situation där de 
upplever att barnmorskan är en dörrvakt som de måste passera för att få tillstånd att komma in till 
förlossningsavdelningen (Nyman et al., 2011). Kritik framförs också från kvinnor att beslutet som tas 
om de skall stanna kvar på förlossningsavdelningen eller återvända hem, inte utgår från kvinnan och 
hennes behov, utan vad barnmorskan anser vara bäst (Simonds, 2002). Det får som följd att på 
grund av rutiner som i och för sig bygger på forskningsresultat, men även på grund av andra 
faktorer, kan kvinnor i tidigt förlossningsarbete exkluderas från vård inom förlossningsavdelningens 
väggar. 
En anledning till att kvinnor söker vård i tidigt förlossningsskede kan vara att de upplever smärtan 
värre än förväntat eller att de lider brist på sömn (Barnett, 2008). Smärtan i tidigt förlossningsskede är 
sensitiv och påverkas av hur kvinnan upplever trötthet, oro och stress samt utav hennes tankar 
(Hodnett, Gates, Hofmeyr, Sakala, & Weston, 2011; Wuitchik, Bakal, & Lipshitz, 1989). 
När kvinnan skrivs in på förlossningsklinik i tidigt skede varierar oftast vårdens utbud beroende på 
klinik. De terapeutiska val som står till buds för att lindra är ofta antingen medikalisering eller 
induktion. Medikalisering med narkotiska preparat som Morfin, Ketogan eller Petidin används, men 
även epiduralblockad (Wang et al., 2009). Sedativum i form av insomningsläkemedel och 
kontraktionshämmande farmaka ges, i syfte är att minska livmoderns sammandragningar och skapa 
vila och eventuellt sömn. Här finns en svårighet med samtliga farmaka eftersom de också kan 
förlänga latensfasen. Förutom farmakologisk behandling används komplementära behandlingar som 
akupunktur och transkutan nervstimulering (TNS). Dessutom används olika sorters massage 
(Andrén, 2005; Chang, Wang, & Chen, 2002; Tzeng & Su, 2008), och värme av olika slag samt dusch, 
bad och lägesändringar. 
Kvinnor rekommenderas att inte söka vård förrän värkarbetet är etablerat men trots information 
och rådgivning via telefonkontakt söker kvinnor vård i tidigt förlossningsskede och önskar 
kvarstanna. Det leder till en svårighet för barnmorskan och obstetrikern att ta de beslut som är 
lämpligast för kvinnan. Kvinnans smärtupplevelse i det tidiga förlossningsskedet är sammanvävt 
med hennes tankar, trötthet oro och stress under graviditeten. Det är därför betydelsefullt att 
kunskap finns om de psykologiska och sociala förändringar som äger rum och den utveckling och 
anpassning som sker under övergången under graviditet och under förlossningsprocessen. 

3.7 Födandets rum 
Människan och hennes miljö är begrepp som är betydelsefulla inom vårdvetenskapen. Jag vill lyfta in 
och därmed vidga miljö som begrepp, genom att använda hälsogeografins begrepp som utgörs av 
plats, rum och landskap i föreliggande avhandling. Graviditet och barnafödande äger rum i ett 
sammanhang, och ur ett rumsligt perspektiv är hemmet och förlossningsavdelningen händelsens plats 
för delarbetena. Kvinnorna i första delarbetet söker sig från hemmet till förlossningskliniken i tidigt 
förlossningsskede medan kvinnorna i det andra delarbetet väljer att stanna i sitt hem och inte söka 
vård förrän de befinner sig i aktivts förlossningsskede. Kvinnornas upplevelse äger därmed rum på 
olika geografiska platser. Platsen har betydelse och är meningsbärande för människan (Teather,   
1999). Det får som följd att platsen tillskrivs olika meningar och väcker olika känslor, beroende på 
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vilken erfarenhet som finns av den. När jag använder plats fortsättningsvis innebär det en 
geografisk avgränsning, en lokalisering som är konstruerad i samspel mellan människor och den 
fysiska miljön (Andrews, 2002). När platsen är en institution, ett sjukhus som i det första delarbetet, 
är den intimt förknippad med vården som äger rum där. I förordets citat, beskriver en kvinna som 
söker vård och blir inskriven på en förlossningsavdelning i tidigt förlossningsskede, sin uppgivenhet 
och hjälplöshet. Hon ger även uttryck för en förväntan att få hjälp, eftersom hon befinner sig på 
ett sjukhus, hon tillskriver därmed platsen en mening. 
Utveckling av sociala institutioner och tilliten till dessa har kommit att prägla 1900-talet (Giddens 
1990). En tillit som kan ses som en spegling av det sociala rummet. Ett socialt rum som är 
konstruerat av de uppfattningar, åsikter, föreställningar och normer som råder i samhället vid en 
viss tid, både individuellt och kollektivt (Gren, 2003). Förutom att det vuxit fram en tillit till de 
sociala institutionerna har det senmoderna samhället alltmer kommit att anta ett risktänkande. Ett 
risktänkande som får en påverkan på hur vården söks och hur beslut tas om den enskilda 
människan (Giddens, 1990; Regan & McElroy, 2013). Även hälso- och sjukvårdspersonalen 
påverkas av risktänkandet och genom att utgå från att det värsta scenariot kan hända, sker en 
dominoeffekt. En effekt, som får till följd att de professionellas synsätt i sin tur kommer att prägla 
vårdens praxis och vårdbeslut (Regan & McElroy, 2013; Scamell, 2011). 
Därmed är det sociala rummet av intresse eftersom det påverkar synen på graviditet och 
barnafödande. Dels ses graviditet och barnafödande som en naturlig livshändelse som äger rum i 
samhället, men det ses också som en medicinsk händelse där risker ska elimineras (Regan & 
McElroy, 2013). När en människa står inför betydelsefulla förändringar som en graviditet och 
förlossning innebär, söker hon sig till platser som representerar trygghet (Rämgård, 2006). Det kan 
få som följd att det sociala rummet påverkar hur kvinnan och hennes närstående ser på var det är 
säkert att befinna sig, när värkarbetet startar och i det tidiga förlossningsskedet (Janssen et al., 2009; 
Nyman et.al., 2011). 
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4 PROBLEMFORMULERING 
 

Barnafödandet innebär en existentiell förändring och graviditet innebär ett övergångstillstånd med en 
tid av ökad sårbarhet och osäkerhet. Tidigare inlärda tanke- och beteendemönster överensstämmer 
inte alltid med vad som krävs för att hantera den nya situationen. Att inte kunna hantera och 
kontrollera en situation kan innebära en ökad upplevesle av stress, särskilt om kvinnan upplever 
minskat välbefinnande och brist på egen kraft eller brist på stöd av andra. 
Hur kvinnan värderar sin egen förmåga att hantera den förestående förlossningen har betydelse för 
såväl oro som rädsla inför förlossning samt hur smärta upplevs och hanteras vid förlossningen. 
Kvinnans bild av sin egen förmåga kan även ha betydelse för hennes motivation att gå in i 
förlossningsarbetet och hur hon framhärdar i det ofta långdragna första förlossningsskedet. 
Smärtupplevelsen i det tidiga förlossningsskedet påverkas av tankar, trötthet och oro såväl som av 
stress under graviditeten vilket kan påverka kvinnans beslut när hon ska söka vård. Det kan vara 
svårt för både kvinnan och partnern att bedöma när det är lämpligt att åka in till 
förlossningsavdelningen under värkarbetet. Forskning om tidigt förlossningsskede, visar att kvinnor 
som söker vård och skrivs in på förlossningsavdelning i tidigt förlossningsskede innan aktivt skede 
har startat, har en ökad andel interventioner och komplikationer jämfört med kvinnor som stannar 
kvar i sina hem. Trots information som ges under graviditet och telefonkontakt med 
förlossningsbarnmorskor under värkarbete söker många kvinnor vård och skrivs in innan etablerat 
skede. 
Det saknas studier om tidigt förlossningsskede utifrån kvinnans perspektiv samt hur hon beskriver 
och hanterar skedet och vad som ligger bakom hennes beslut att söka vård under förlossningsarbetet. 
Det saknas också studier om kvinnans tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen och hur 
tilltron kan påverka kvinnors val att söka vård i samband med spontant förlossningsarbete. För att 
kunna studera detta krävs det ett självskattningsinstrument validerat för svenska förhållanden. 
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5 SYFTE 

Det övergripande syftet med avhandlingen var att öka förståelsen för det tidiga förlossningsskedet 
utifrån kvinnors upplevelser och förmåga att hantera situationen. Vidare var syftet att psykometriskt 
testa ett instrument som skattar kvinnors tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen, och att 
undersöka hur kvinnans välbefinnande relaterar till detta instrument, samt att undersöka om kvinnors 
tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen påverkar antalet obstetriska interventioner och 
förlossningsutfall. 
Avhandlingen består av fyra delarbeten där följande specifika syften ställts: 

I. att få en djupare förståelse för hur kvinnor som söker vård i tidigt förlossningsskede 
upplever latensfasen. 

II. att få en djupare förståelse av hur förstföderskor som kvarstannar i hemmet fram till aktivt
skede, upplever tiden från förlossningsstart tills de söker vård.

III. att översätta Childbirth Self-efficacy Inventory (CBSEI), till en Svensk version och testa
reliabilitet och validitet i ett svenskt kontext.

IV. att studera kvinnors tilltro till egen förmåga att hantera förlossning i relation till aspekter av
välbefinnande under graviditetens sista trimester samt att fastställa om det finns några
associationer mellan kvinnors tilltro till egen förmåga inför förlossning och obstetriska
utfall.
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6 KUNSKAPSTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

När ett avhandlingsarbete påbörjas sker processen under en viss tid och avhandlingen är knuten till 
en specifik plats och ett specifikt rum. Det innebär att avhandlingen är infattad i ett historiskt, socialt 
och kulturellt sammanhang vilket påverkar den vetenskapliga kunskapen. 
Som doktorand och forskare måste jag reflektera över hur jag förhåller mig till verkligheten och de 
fenomen som studeras. 

6.1 Min position och förförståelse 
Det är viktigt att medvetandegöra min förförståelse och synsätt som kan ses som såväl som ett  
bagage som en förståelsegrund för resultaten i min forskning (Charmaz, 2006). Jag har arbetat med 
förlossningsvård som barnmorska i nästan tjugo år. Det innebär att jag har en god ämneskunskap  
och mött många kvinnor i tidigt förlossningsskede. Därmed har jag en förförståelse om tidigt 
förlossningsskede. En kunskap som innebär en förståelse men även kan färga analysen genom hur   
jag tänker och skriver (Charmaz, 2006). Det kan även färga mitt möte med deltagarna i de kvalitativa 
delarbetena vid intervjutillfället. Ett försök att begränsa betydelsen av min egen position var att 
tydliggöra min förförståelse genom att skriva ned vad jag förväntade mig innan intervjuerna ägde rum 
(I & II). Genom att göra den explicit kunde förförståelsen granskas i relation till resultatet. 
Förförståelsen som kan innehålla förutfattade meningar förminskades också genom att under hela 
analysförfarandet återvända och kontrollera tolkningarna med det empiriska materielet. 

6.2 Ontologiska utgångspunkter 
Avhandlingsarbetet är skrivet inom vårdvetenskapen, som betraktar människan i ett   
helhetsperspektiv och som en del av den tidsepok, det samhälle och den kultur hon lever i (Rahm 
Hallberg, 2003). I denna avhandling är den gravida och barnafödande kvinnan huvudpersonen i 
berättelsen men sannolikt måste en förståelse nås både på individ såväl som samhällsnivå. Wiklund 
Gustin (2003) betonar att forskaren kan använda andra discipliners teorier genom att alltid ta   
avstamp inom det egna vetenskapsområdet. De två första delarbeten har en metod som utgår från en 
socialkonstruktivistisk grundad teori och därmed antar jag detta synsätt med utgångspunkt i 
vårdvetenskapen. 
Socialkonstruktivismen har sitt ursprung från de två sociologerna Berger och Luckman (1967), som 
menar att samhället är skapat av människorna, men människan i sin tur är en social produkt skapad  
av samhället (Berger & Luckman, 1967). Verkligheten uppfattas olika av människor, men trots det 
kan vi ha en överensstämmande gemensam bild. Överensstämmelsen beror på att vi tillsammans 
skapar kollektivt förankrade föreställningar om hur verkligheten är beskaffad. Dessa föreställningar 
ses som något objektivt, eftersom föreställningarna delas och tas för givet för det sanna och gällande. 
De kollektiva föreställningarna precis som de individuella föreställningarna, kommuniceras, och 
uppstår till stor del av tiden och de sociala rum och omgivande samhälle vi lever i. Enligt Berger och 
Luckman (1967) skapas de kollektiva föreställningarna när vi genom våra handlingar och i interaktion 
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med andra, synliggör våra subjektiva meningar utanför oss själva. När dessa subjektiva meningar 
finns synligt och uttalat blir de till en objektiv verklighet, tillgänglig för andra. När den objektiva 
verkligheten görs till vår egen subjektiva mening, det vill säga när andras tankar, värderingar och 
reaktionssätt införlivas i den egna personen sker en internalisering (Berger & Luckman, 1967). 
Människan har ett behov av att ömsesidigt dela föreställningarna med andra eftersom det skapar ett 
sammanhang. De kollektiva föreställningarna är föränderliga i tid, rum och plats. De kan dock bli   
mer fast förankrade och därmed mer oberoende av tiden, genom sedimentering, vilket innebär att de 
överförs från generation till generation. 

Men är då allt i vår värld konstruerat och föränderligt? Hacking (2008), som intar en, kritisk hållning 
till socialkonstruktivism, menar att det fenomen som har funnits och observerats sedan 
mänsklighetens historia inte är socialt konstruerade. Däremot kan fenomenen benämnas olika vid 
olika tidpunkter. Graviditet och barnafödande är enligt Hackings synsätt inte något som är socialt 
konstruerat, utan mer ett biologiskt fenomen eftersom det har funnits historiskt i alla tider och i 
samtliga kulturer. Ett synsätt som även jag instämmer i. 
Men när ett fenomen uppträder vid vissa tidpunkter i historien och enbart på vissa platser kan det 
förmodas vara socialt konstruerat. Avhandlingen handlar inte enbart om den biologiska graviditeten 
och förlossningen utan även om kvinnans värdering och föreställning om hennes tilltro till egen 
förmåga att hantera sin förestående förlossning samt, hennes sätt att uppleva och hantera 
förlossningsprocessen. Med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, ses kvinnans upplevelse och 
agerande, samt vilken mening hon fäster vid situationen, som en produkt av tiden hon lever i och var 
hon lever (Connell 2003). Det får som följd att kvinnans upplevelse, värderingar, övertygelser och 
handlingssätt påverkas. På samma sätt påverkas uppfattningen om graviditet och förlossning, och hur 
dessa beskrivs dels av kvinnan själv, men även av de personer som finns i hennes närhet och i det 
omgivande sociala rummet. 

6.3 Epistemologiska utgångspunkter 
Metoden skall styras av syftet men det är viktigt att medvetandegöra att det är jag som forskare som 
ställer forskningsfrågan (Hallberg, 2013). Därmed utgår frågan och syftet från mitt ontologiska   
synsätt ”min syn på varandet” och ”hur jag anser att kunskap kan nås”, dvs. epistemologin (Sohlberg, 
2002 ). 
Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling och innefattar fyra delarbeten vilka har olika 
ansatser. Tanken att använda både kvalitativ och kvantitativ metod var att de skulle komplettera 
varandra och därmed bidra med olika delar till en bredare kunskap om forskningsfältet (Malterud, 
2001). 

6.3.1 Grundad teori 
De två första delarbetena är kvalitativa och induktiva (delarbete I & II). Valet av metod kom av att 
området var outforskat och att det fanns en strävan efter att få en djupare förståelse för fenomenet 
tidigt förlossningsskede utifrån kvinnans perspektiv. Förståelse för vad som pågick i det tidiga 
förlossningsarbetet från förlossningsstart till aktivt förlossningsskede. 
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Metoden grounded theory (GT), som jag fortsättningsvis benämner som grundad teori, har 
utvecklats av Barney Glaser och Anselm Strauss, båda sociologer (Glaser, 1967). Metoden har 
kommit att betyda mycket för kvalitativ forskning (Charmaz, 2012) och har fått stor spridning 
världen över (Glaser, 2010). 
Grundad teori är en induktiv metod vars syfte är att generera teori och fokusera på processer 
(Glaser, 1967). Den har en tydlig metodik som innefattar; initial kodning, fokuserad kodning och 
teoretiskt urval (Charmaz, 2006). Under hela analysen pågår en ständig jämförelse mellan olika delar 
och på olika nivåer i analysen. En jämförelse mellan data och data, data med koder, koder med koder, 
koder med kategorier, kategorier med kategorier och slutligen jämförelse mellan resultat och relevant 
forsknings litteratur. Så kallade memos, minnesanteckningar skrivs under hela forskningsprocessen. 
Metodens datainsamling och datanalys äger rum genom en växelverkan mellan de olika delarna 
(Glaser, 2010). Under årens lopp har grundad teori utvecklats och kommit att anta olika riktningar. 
En av de forskare som kallar sig för andra generationen användare av metoden, är Kathy Charmaz 
(Morse, 2009). Hon tar sin utgångspunkt i social konstruktivism (Charmaz, 2012). Charmaz betonar 
att forskaren alltid utgår från en position och att det också alltid sker en interaktion mellan forskaren 
och data och därmed en tolkning (Charmaz, 2012). Resultatet av en studie med konstruktivistisk 
grundad teori presenteras ofta som en berättelse med kategorier (Hallberg, 2006). Jag har i 
föreliggande avhandling valt att använda mig av Charmaz riktning av metoden och genom resultatet 
belysa vad det innebar för kvinnan att gå in i, och befinna sig i, tidigt förlossningsarbete och vad som 
var deras ”main concern” (Glaser, 2010). 

6.3.2 Statistisk analys 
De två efterföljande delarbetena har en kvantitativ ansats med avsikt att översätta och psykometriskt 
testa ett instrument samt att identifiera relationer men även ett försök att förklara och förutsäga 
(studie III & IV). En vetenskaplig förklaring svarar ofta på frågorna ”Vad”, ”hur” och framförallt 
”varför” ? För att kunna förklara något så bör skeendet upprepas och det bör finnas en 
regelbundenhet (Little, 1991). En regelbundenhet som i avhandlingens sammanhang reflekterar 
kvinnans sätt att agera, obstetriska interventioner och förlossningsutfall (IV). Genom observation 
kan verifiering och falsifiering låta sig göras och som ett hjälpmedel används olika statistiska 
analyser. 
För att kunna förutsäga och förklara mänskliga mönster är det viktigt att vi först har en bild av hur 
människan upplever och förklarar sin värld (Little, 1991). Detta kan nås genom att försöka använda 
olika självskattningsskalor, där individen själv fyller i och skattar olika aspekter av mänsklig hälsa och 
välbefinnande utifrån vad de själva upplever (Bowling, 2005). För att möjliggöra detta krävs 
instrument som är reliabla och valida för den grupp som avses. Därför bör ett instrument som inte 
tidigare är använt i populationen testas psykometriskt. Psykometri är statistiska metoder som används 
vid utveckling och analys av mätinstrument. I avhandlingen används klassisk testteori med fokus på 
validitet och reliabilitetstestning (III). 
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7 METOD 

7.1 Kontext 
Samtliga delarbeten genomfördes I Halland, västra Sverige. Hallands län är indelat i sex kommuner 
och har två sjukhus med varsin förlossningsklinik, en i Halmstad och en i Varberg. 
I det första och andra delarbetet deltog kvinnor som var förlösta vid sjukhuset i Halmstad. 
Halland har totalt sju mottagningar för mödravård, fördelade på stad och landsbygd. Av dessa deltog 
sex mottagningar i de två sista delarbetena (III & IV). En mottagning i norra Halland avstod från 
deltagande på grund av ombyggnation samt att det pågick ett annat forskningsprojekt. 
Journaluppgifter hämtades från kvinnor förlösta vid båda förlossningsklinikerna. 
Antalet barn födda i Halland har legat omkring 3400/år och under datainsamlingsperioden, februari 
2011 till juni 2012 uppgick antalet förlossningar för förstföderskor till 1980 (III & IV). 
Förlossningsklinikernas barnmorskor är ansvariga och handlägger samtliga normala graviditeter och 
förlossningar och vid avvikelser sker ett samarbete med obstetriker. Klinikerna har tillgång till 
anestesiologer och pediatriker men neonatalavdelning finns enbart på sjukhuset i Halmstad. 
I nedstående tabell 1, redovisas en översikt av de fyra delarbetenas metoder. 

Tabell 1. Översikt av metod i avhandlingens delarbeten. 

Delarbete I Delarbete II Delarbete III Delarbete IV 

Metod Utforskande Utforskande Tvärsnittstudie Tvärsnittstudie 

Urval n=18 n=19 n=406 n=406 

Datainsamling Ändamålsenligt Ändamålsenligt Konsekutivt Konsekutivt 

Dataanalys Grundad teori Grundad teori Beskrivande och 
analytisk statistik 

Beskrivande och 
analytisk statistik 
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7.2 Metod delarbete I och II 
Metoderna i de fyra delarbetena redovisas gemensamt för de två första  delarbeterna (I & II ) och 
gemensamt för de två sista (III & IV).  

7.2.1 Datainsamling 
De två första delarbetena var kvalitativa intervjustudier med ändamålsenligt urval. En variation 
eftersträvades i urvalet avseende ålder, bostadsort, utbildningsnivå, förlossningssätt och eventuella  
komplikationer vid förlossningen. 
Det första delarbetet inkluderade 18 kvinnor, både först- och omföderskor (11 förstföderskor och 7 
omföderskor). Samtliga kvinnor hade sökt vård i spontant förlossningsarbete och blivit inskrivna på 
förlossningsavdelning innan etablerat förlossningsskede. Det andra delarbetet inkluderade 19 
förstföderskor som sökt vård i spontant förlossningsarbete och blivit inskrivna på 
förlossningsavdelning i aktiv förlossning. Som urvalskriterier för aktivt skede användes 
Socialstyrelsens ”State of the Arts” kriterier (Socialstyrelsen, 2001). För att inkluderas i studierna var 
deltagarna även tvungna att kunna förstå och tala svenska. 
Datainsamlingen administrerades av barnmorskor verksamma vid sjukhusets BB-avdelning. 
Kvinnorna tillfrågades om deltagande efter förlossning, under vårdtiden på BB-avdelningen. 
Deltagarna informerades muntligt av barnmorskan och de som valde att delta fick även skriftligt 
informationsblad. 

Tabell 2. Karakteristika för deltagare i delarbete I och II 
Karakteristika Delarbete I 

n= 18 
Delarbetet II 
n=19 

Ålder 
20-24 1 2 
25-30 5 11 
31-35 10 5 
>36 2 1 
Utbildningsnivå 
Grundskola 1 3 
Gymnasiet 11 6 
Högskola/Universitet 6 10 
Född 
Sverige 18 18 
Annat land 1 
Sammanbor med partner 
Ja 17 19 
Nej 1 
Obstetriska komplikationer 
VE/Tång 2 2 
Akut kejsarsnitt 1 1 
Förlängt utdrivningsskede 9 3 
Oxytocininfusion 9 3 
Sfinkterruptur 1 
Blodförlust > 1000ml 1 
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7.2.2 Material 
Intervjuer genomfördes och spelades in på kassettband som varade 40-75 minuter. Varje deltagare 
intervjuades vid ett tillfälle. För att deltagarna skulle känna sig bekväma med intervjusituationen fick 
deltagaren välja plats för intervjun. Samtliga utom två intervjuer ägde rum i deltagarnas hem. Två av 
intervjuerna ägde rum på BB-avdelningen under vårdtiden efter förlossning (delarbete II). 
Intervjuerna inleddes med att kvinnan fick börja med att berätta kort om sin bakgrund och den 
aktuella livssituationen. Anledning till detta var att kvinnans bakgrund kan påverka hur hon 
konstruerar sin mening av händelsen (Charmaz, 2006). Inledningsfrågan var öppen och syftade till 
att få informanten att reflektera kring hur förlossningen startat. Frågan löd; ”Kan du berätta om när 
din förlossning startade”. Utifrån vad som berättades ställdes följdfrågor och fördjupande frågor. 
Frågorna karakteriserades dock av att vara öppna för att kvinnan skulle kunna berätta så fritt som 
möjligt (Glaser, 2010). Under intervjuerna följdes svaren upp med frågor som: ”Hur tänkte du, hur 
kände du och vad gjorde du”, som var ämnade att stimulera till ytterligare reflektion om fenomenet tidigt 
förlossningsskede. Utifrån metoden Grundad teori, ställdes även frågor som följde upp data som 
hade framträtt i analys av tidigare intervjuer (Glaser, 2010). 
Intervjuerna skrevs ut ordagrant från bandinspelningarna. Vid några av intervjuerna var partnern med 
under hela eller delar av intervjun. Partnern inbjöds att även berätta om förlossningsprocessen men 
ingen data finns med till analys från partnern. 

7.2.3 Dataanalys 
Datamaterialet bestod av intervjuer, vilka utfördes och skrevs ut ordagrant av mig själv, för att 
därefter påbörja analys. Genom att jag var delaktig i samtliga delar av datainsamling, analys och 
skrivande av manus, ökades möjligheten att finna nyanser i materialet (Charmaz, 2012). 
Minnesanteckningar fördes, ibland direkt efter intervjun, men även under analys. 
Minnesanteckningarna skrevs om det som lämnades outsagt såväl som av nyanser som uppfattades 
av det som berättades. De kunde också handla om känslan jag själv fick av intervjun. 
Minnesanteckningar fördes även under själva analysprocessen, ibland som frågor till materialet för 
att svara på ”vad, hur och varför” och som analytiska minnesanteckningar (Charmaz, 2012). 
Den initiala kodningen inleddes efter den tredje intervjun genom att utskrifterna kodades line-by-line 
(mening för mening). Initial kodning kan symboliskt ses som etiketter, av vad som sägs i data. De var 
ofta ”in vivo”, vilket innebar att deltagarnas egna ord i intervjun användes i kodningen. Därmed 
kunde data hållas nära ursprunget. Genom att deltagarnas egna ord användes i kodningen skedde 
analysen utifrån deras perspektiv (Charmaz, 2006). 
Grundad teori betonar processer och för att tydliggöra dessa i materialet, skrevs koderna i aktiv 
form. Som ett exempel från det andra delarbetet, böjdes verbet i progressiv form i kategorinamnen; 
”maintaining”,  ”being encased”,  ”distracting",  ”sharing” och ”listning” (Charmaz, 2006). Utifrån de 
enskilda upplevelserna framträdde koder som tillsammans bildade mönster, dessa sammanfördes 
och grupperades. 
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En fokuserad kodning inleddes då koderna som liknade varandra hade grupperats. Dessa jämfördes 
och sammanfördes därefter till kategorier med gemensam innebörd. Kategorierna samlades och 
begripliggjordes till mer abstrakta kategorier vilka prövades vid nästa intervju. Kategorierna 
omdefinierades och förfinades under analysprocessen. En jämförelse gjordes med det som sades och 
hur deltagarna agerade och genom jämförelsen kunde det implicita framträda (Charmaz, 2012). 
Tabell 3, nedan ger ett exempel på kodning och kategorisering. 

Tabell 3. Exempel på initial och fokuserad kodningsanalys, delarbete I (intervju 6). 

Intervjuutskrift Kod Kategori 
Jag ville ha barn nu! Ja Jag ville liksom, 
få det gjort. 
Jag tyckte att det varit, det var tungt 
med magen denna graviditet, jobbigt ja. 
Det går inte att jämföra med den första, 
inte alls lika utan väldigt tungt här nere 
tryckt på liksom. Så att man kände att 
nej, nu vill jag bli av med detta.

Att vilja ha barn nu 
Att få det gjort 
Att uppleva magen som tung 
Att uppleva graviditeten som 
jobbig 
Att uppleva graviditeten som tung 
Att vilja bli av med detta

Att känna en längtan efter att 
avsluta graviditeten

En teoretisk kodning med teoretiskt urval påbörjades när kategorier som beskrev det väsentliga i data 
hade utvecklats. Teoretiskt urval är en central del i analysprocessen och genomfördes genom att 
variationerna och relationerna i kategorierna studerades dels inom kategorin men även mellan de  
olika kategorierna samt avstånden mellan dem. Teoretisk kodning hjälper till att definiera 
egenskaperna i kategorierna och göra kategorierna mer innehållsrika. Kategorierna bildade 
tillsammans med egenskaperna mer eller mindre abstrakta begrepp (Hallberg, 2006). När ny data inte 
längre tillförde något ytterligare till kategoriernas egenskaper och ingen ny teoretisk insikt tillkom till 
kärnkategorin ansågs det att mättnad var uppnådd i analysen och datainsamlingen avslutades. 
Eftersom analys skedde mellan intervjuerna, användes det som framkommit vid de påföljande 
intervjuerna som en kunskap om fenomenet, vilket gav en möjlighet att utveckla, modifiera och 
förfina intervjufrågor och analys. Öppenhet för ny data var dock av vikt under hela 
forskningsprocessen. Kärnkategorin som var det centrala för kvinnorna i det tidiga 
förlossningsskedet framträdde relativt tidigt i båda delarbetena men modifierades och förfinades 
under processen. 
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7.3 Metod delarbete III och IV 

7.3.1 Översättning av Childbirth Self-Efficacy Inventory (CBSEI) 
En översättning gjordes av instrumentet Childbirth Self-efficacy Inventory (Lowe, 1993). 
Översättningen gjordes från engelska till svenska av två svensktalande barnmorskor med goda 
språkkunskaper i engelska. Därefter återöversättas CBSEI tillbaks till originalspråket av en 
professionell översättare (Maneesriwongul & Dixon, 2004; Wild et al., 2005). En jämförelse och en 
diskussion fördes inom forskargruppen om de olika versionernas samstämmighet vad gäller språkliga 
och innebördsmässiga skillnader och likheter mellan de två versionerna (semantisk likvärdighet). 
Även konceptuell likvärdighet, studerades och diskuterades inom forskargruppen. Dels av de 
begrepp som ingår, om de används på ett likvärdigt sätt i USA som i Sverige, dels om de frågor som 
används är lämpliga att använda för den målgrupp man vänder sig till, så kallad, item likvärdighet 
(Streiner & Norman, 2008). Ett protokoll användes i granskningen av samtliga frågor i CBSEI och 
diskussion och beslut dokumenterades. 
Två expertpaneler användes för att dels testa den svenska versionens ytvaliditet (facevalidity), med 
avseende läsbarhet och förståelse och versionens innehållsvaliditet (content validity). Avsikten med 
innehållsvaliditeten var att testa om instrumentets frågor speglade fenomenets innehåll och därmed 
mätte det som avsågs (Streiner & Norman, 2008). En expertgrupp granskade instrumentet utifrån 
utifrån dess teoretiska konstruktion och bestod av personer inom forskningsområdet psykologi 
inriktning idrott och hälsa, vid Högskolan Halmstad. En skriftlig sammanfattande dokumentation 
lämnades. Den andra expertgruppen bedömde CBSEI utifrån obstetrisk relevans och bestod av 
obstetriker, barnmorskor och en undersköterska kliniskt verksamma på förlossningsavdelning.  
Expertgrupperna tillfrågades om deltagande av mig. 
Dessutom deltog tre föräldragrupper med att testa CBSEIs ytvaliditet och innehållsvaliditet. Testet 
genomfördes på mödravården i Halmstad. Grupperna bestod av sammanlagt 21 kvinnor (n=19 
förstföderskor och n=2 omföderskor), även deras partners deltog. Deltagarna tillfrågades om 
deltagande av de barnmorskor som ledde kurserna på mödravårdscentralen. 
Metoden ”Think Aloud” (Fonteyn, 1993) användes i den obstetriska expertgruppen och i 
föräldragrupperna. Metoden syftar till att synliggöra kognitiva processer (Fonteyn, 1993). 
Deltagarna fick gemensamt läsa en fråga i taget av det översatta instrumentet. De uppmanades att 
tänka högt under tiden de läste för att ge uttryck för sina tankar och reflektioner och skapa en 
uppfattning om instrumentets tydlighet. Syftet var att testa om CBSEI var lätt att läsa och förstå för 
den grupp som instrumentet avser att användas av. Betydelsefullt var att instruktionerna var tydliga, 
att frågorna var entydliga och tolkades korrekt och att instrumentet var enkelt att använda. 
Deltagarna fick även reflektera över om någon fråga var kränkande och om de ansåg att 
tidsåtgången var rimlig. Under genomförandet fördes fältanteckningar av mig. 
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Figur 2. Översättningsprocedur med ytvaliditet och innehållsvaliditet, delarbete III. 
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7.3.2 Datainsamling 
De tredje och fjärde delarbetena var tvärsnittstudier med ett gemensamt konsekutivt urval. 
Datainsamling genomfördes under februari 2011till juni 2012. 
Inklusionskriterier för att delta i studierna var att kvinnan var; förstföderska i graviditetsvecka 35-42 
och inskriven på mödravårdscentral i Halland. Graviditeten skulle vara bedömd som normal och 
barnet skulle ligga i huvudändläge. Ytterligare kriterier för inkludering var att kvinnan hade tillräckligt 
goda kunskaper för att läsa och förstå svenska för att självständigt kunna svara på frågorna i 
formuläret. Anledning till att enbart förstföderskor inkluderades var att tidigare erfarenheter, i detta 
fall tidigare förlossningar, ansågs kunna påverka kvinnans tilltro till egen förmåga att hantera 
förlossningen. 
I båda delarbetena administrerades datainsamling av barnmorskor verksamma vid respektive 
mödravårdcentral. Deltagarna informerades muntligt av barnmorskan och de som valde att delta fick 
även skriftligt informationsblad. 
Sammanlagt deltog 406 förstföderskor. Av de tillfrågade kvinnorna tackade 23 av kvinnorna nej till   
att delta. Följande anledningar angavs för att inte delta; tidsbrist, för mycket frågor i formuläret, en 
ovilja att fylla i enkäter samt "vill inte".  Deltagarnas ålder varierade från 17-41 år (m 28. 14 SD± 5. 
79) och skilde sig inte i ålder med de som tackat ja avseende ålder (p = 0. 513). Av de tillfrågade
kvinnorna som tackat ja till att delta var det 26 deltagare som inte lämnade in enkäten eller lämnade 
in den utan att den var ifylld. Dessutom exkluderades sammanlagt 4 formulär på grund av att 
inklusionskriterierna inte efterföljts. 

Figur 3. Bortfall delarbete III och IV. 
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n = 406 Frekvens % 

Ålder (m, ±SD ) 
Min-max 

28. 3 ± 4.8 
17- 44 

Utbildningsnivå 
Grundskola 404 99.5 
Gymnasium 393 96.8 
Högskola/Universitet 191 47.0 

Född i Sverige 367 90.4 
Lever med partner 388 95.6 

Arbetar/ student 326 80.3 
Arbetslös/sjukskriven 74 18.2 

Tabell 4. Bakrundskarakteristika för deltagare i delarbete III och IV. 

Arbetar 

Reproduktiv bakgrund 
Infertilitet ≥ 1year 72 17.7 
Behandling för infertilitet 38 9.4 
Tidigare missfall 77 19.0 

Livsstilsfaktorer 
Body mass index (mean, ± SD) 24.08 ± 4.2 
Tobaksanvändning före graviditet/ 
under graviditet 

70 17.2 

Tidigare mental ohälsa 98 24.1 

7.3.3 Material 
Ett frågeformulär delades ut vid ett rutinbesök på mödravården i graviditetsvecka 35-42. De som 
deltog uppmanades att fylla i formuläret på plats där de sedan lämnade formuläret i en låst brevlåda. 
Formuläret var kodat med ett nummer. Kodlista förvarades initialt under datainsamlingen hos 
respektive barnmorska och därefter hos forskningshuvudman. De två delarbetenas datainsamling 
administrerades av barnmorskor verksamma vid mödravården. Kvinnorna tillfrågades om deltagande 
och informerades muntligt av barnmorskan och de som valde att delta fick även skriftligt 
informationsblad. 
Frågeformuläret innehöll nio frågor. Fem frågor var demografiska; (1) ålder, 
(2) utbildningsnivå; grundskola/gymnasieskola/högskola, universitet/annan utbildning 
(3) förvärvsarbetar/arbetslös/sjukskriven/studerande, (4) född i Sverige/nordiskt land/annat  
europeiskt land/ utomeuropeiskt land, (5) lever tillsammans med partner, ja/nej. 
En specifik fråga ställdes om kvinnan tidigare sökt professionell hjälp för psykisk ohälsa, ja/nej och i 
så fall vilken hjälp; psykiatriker/ psykolog/psykoterapeut. 
Dessutom ställdes tre frågor om kvinnan talat om; (1)sin graviditet med någon; (2) om hon talat om 
sin förestående förlossning med någon och (3) om hon hört andra berätta om sina förlossningar. 
Alternativen på dessa tre frågor var; mamma/pappa/syster/bror/annan släkting/vän/min 
partner/ingen. 

26 



I formuläret inkluderades även självskattningsskalor. Huvudinstrumentet var det översatta och 
testade instrumentet från delarbete III, den svenska versionen av Childbirth Self-Efficacy Inventory 
(Swe-CBSEI). De övriga skattningsskalorna valdes utifrån Banduras teori (1993), om vad som 
kunde påverka och påverkas av kvinnans tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen. De 
skattningsskalor som valdes var skalor som skattar subjektivt välbefinnande (affektivt och 
kognitivt) och psykologiskt välbefinnande, skalorna redovisas nedan. 

Den svenska versionen Swe-CBSEI (Carlsson, Ziegert, & Nissen, 2014) är ett självskattningsformulär 
som avser att skatta kvinnans tilltro till att hantera den förestående förlossningen. Skalan består av 
fyra delskalor med sammanlagt 62 frågor. För två av skalorna ska deltagaren vid varje fråga ta 
ställning till vilken handling de tror är lämpligt att använda i samband med förlossningen (outcome 
expectancy), dels när värkarna kommer med fem minuters intervall under det aktiva 
öppningsskedet (Outcome-Active Labour, O-AL) och under utdrivningsskedet när de krystar fram 
sitt barn (Outcome-Second Stage, O-SS). Svaren anges på en tiogradig skala från 1till 10,  där 1 står 
för ”Ingen hjälp alls” och 10 indikerar ”mycket hjälp”. Höga poäng indikerar att handlingen 
förväntas vara lämplig att utföra för att hantera en förlossning. För de andra två skalorna ska 
deltagaren vid varje fråga ta ställning till om de tror sig ha förmågan att utföra den handlingen som 
CBSEI anger (efficacy-expectancy). Även här görs bedömningen utifrån aktivt skede (Efficacy-
Active Labour, E-AL) och utdrivningsskede (Efficacy-Second Stage, E-SS). Svaren anges på en 
tiogradig skala från 1till 10, där 1 står för ”Inte alls säker” och 10 indikerar 
”Helt säker”. Höga poäng på de två ”outcome” skalorna indikerar att kvinnan tror att beteendet är 
lämpligt att använda i förlossningssituationen och höga poäng på de två ”efficacy” skalorna 
indikerar en hög tilltro till sin förmåga att utföra de beteenden som anges och därmed hantera sin 
förlossning. 

Profile of Mood States (POMS) (McNair, 1971) är ett instrument för att värdera sinnesstämning med 
sex delskalor. Delskalorna består av sammanlagt 58 ord som beskriver känslor och avser att mäta 
följande sex känslo-aspekter: (1) Spänning/oro, som skattar såväl det subjektiva som det somatiska 
tillståndet. (2) Ilska/irritation, som avser att skatta såväl visad ilska som irritation. 
(2) Kraftfullhet/energi, skattar välbefinnande, optimism och energi. (4) Trötthet/slöhet, skattar 
trötthet. (5) Förvirring/virrighet, skattar förvirring och slutligen(6) nedstämdhet/förstämning, skattar 
känslor av otillräcklighet, isolering och skuld. 
Deltagaren ska vid varje fråga ta ställning till om den känsla som beskrivs överensstämmer med den 
känsla hon har haft under den senaste veckan. Svaren anges på en femgradig skala från 0 till 4, där 
0 står för ”Inte alls” och 4 indikerar ”Väldigt mycket”. Höga poäng indikerar en hög grad av den 
angivna känslan, den senaste veckan. Skalan kan antingen räknas samman som en totalsumma där 
summan av delskalan kraftfullhet/energi subtraheras från totalpoängen. Alternativt kan varje 
delskala användas separat och de summeras då till en totalsumma var för sig. I avhandlingen 
användes det senare alternativet. 
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Maternal social support (MSSS) (Webster et al., 2000) är en skala som skattar upplevt socialt stöd från 
partner, familj och vänner under graviditet. Skalan består av sammanlagt sex frågor. Fyra frågor 
handlar om upplevd relation och stöd från partnern, en fråga om stöd från familj och en fråga om 
vänners stöd. 
Deltagaren skall vid varje fråga ta ställning till upplevt stöd. Svaren anges på femgradig skala från 1 
till 5, där 1 står för ”Alltid ”och 5 för ”Aldrig”. Följande cut-off värden har använts i tidigare 
studier: 0-18 lågt stöd, 19-24 medelhögt stöd, och 24 eller mer, adekvat stöd (Webster et al., 2000). 
Skalan är översatt till svenska av Wahn & Nissen (2008). Skalan räknas samman som en 
totalpoäng och höga poäng indikerar en hög upplevelse av stöd från partner, vänner och familj. 

Sense of Coherence (SOC 13-item) är ett livsfrågeformulär som avser att mäta känsla av sammanhang 
(KASAM)(Antonovsky, 1987). Frågeformuläret som användes i avhandlingen var det korta 
formuläret som består av 13 frågor från tre olika frågeområden som handlar om dels hur personen 
ser på sin egen förmåga, tillgängliga resurser och påverkansmöjligheter i en viss situation 
(hanterbarhet, 4 frågor), hur begriplig individen skattar sin tillvaro (begriplighet, 5 frågor) samt hur 
individen ser sin tillvaro som meningsfull vilket påverkar sättet att se på utmaningar och problem 
(meningsfullhet, 4 frågor). Svaren anges på en sjugradig skala från 1 till 7. Skalan summeras till en 
total summa och höga poäng indikerar en hög känsla av sammanhang. 

Wijma Delivery/Expectancy Questionnaire version A, (W-DEQ) är ett självskattningsinstrument som 
avser att skatta oro och ångest relaterad specifikt till förlossning (Wijma, Wijma, & Zar, 1998). 
Skalan består av sex frågeområden med sammanlagt 33 frågor. Frågeområdena är följande:” Hur 
tror du att din förlossning kommer att bli som helhetsupplevelse”, ”hur tror du att du kommer att 
känna dig under förlossningen”, ”vad tror du att du kommer att känna under förlossningen”, ”vad 
tror du kommer att hända när förlossningen är som intensivast”. ”hur tror du att det kommer att 
kännas att föda fram barnet”,” har du under senaste månaden haft fantasier om att det skulle 
kunna hända att barnet dör under förlossningen eller att det skulle kunna hända att barnet skadas 
under förlossningen”. 
Deltagaren ska vid varje fråga ta ställning till om den känsla som beskrivs överensstämmer med den 
känsla de haft under den senaste veckan. Svaren anges på en sexgradig skala från 0 till 5. Skalan 
summeras till en totalsumma och höga poäng indikerar en hög grad av förlossningsrädsla. Cut-off 
värden som används är, >85 för förlossningsrädd och >100 för extremt förlossningsrädd 
(Waldenstrom, Hildingsson, & Ryding, 2006). 

Förutom data från frågeformulär och självskattningsskalor inhämtades journaldata från kvinnans 
mödra- och förlossningsjournal (IV). Följande variabler inhämtades: 
Reproduktiv bakgrund/historia av infertilitet/behandling för infertilitet/tidigare missfall eller 
utomkvedshavandeskap. 
Livsstilsfaktorer: tobaksanvändande/ Body Mass Index(BMI). 
Diagnostiserad psykisk ohälsa. 
Vårdsökande: tid från förlossningsstart till inskrivning på förlossningsavdelning/ sökt vård på grund 
av sammandragningar inom en vecka från förlossningsdatum i icke aktivt  
Vårdtid: Tid från inskrivning fram till förlossning. 
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Obstetriska interventioner: epiduralblockad/narkotiska preparat som 
smärtlindring/amniotomi/perineotomi/värkförstärkande infusion med oxytocin. Komplikation moder: 
sfinkterruptur/ förlångsammad förlossning/ manuell placentalösning/blödning mer än 600ml. 
Förlossningssätt: vaginalt/vaginalt instrumentellt/akut kejsarsnitt. 
Neonatala komplikationer; Apgar score <7 vid 1 min och vid 5 min/vård neonatalavdelning. 

7.3.4 Dataanalys 
Samtliga statistiska analyser genomfördes med programvaran IBM SPSS, Statistiks 20.0.2 ( IBM, New 
York, US). 
Inledningsvis genomfördes beskrivande analyser för att presentera frekvenser, centralmått och 
spridningsmått. Dessa valdes utifrån datanivå och var; medelvärde, standardavvikelse(III & IV), 
konfidensintervall (IV), median och interkvartilavstånd samt range (III & IV). 

7.3.4.1 Psykometri 
Eftersom CBSEI är ett instrument utvecklat i USA, var det av vikt att efter översättningsproceduren 
testa både reliabilitet och validitet på svenska kvinnor, därför utfördes en psykometrisk testning. 
Eftersom samma frågor upprepas i de olika skalorna analyserades var och en av delskalorna för sig 
med fokus på beskrivande statistik, validitet och reliabilitet. 
En explorativ faktoranalys med Principal komponent analys (PCA) användes för att klargöra 
strukturen i Swe-CBSEI och öka den teoretiska förståelsen samt för att klargöra vilka frågor som 
fungerade bra eller mindre bra i det svenska materialet (Nunally, & Bernstein, 1998). Analysen 
inleddes med att studera materialets lämplighet för en explorativ faktoranalys genom Bartlett' s test of 
sphericity och Kaiser Meier Olkin (KMO). Bartlett's test of sphericity testar om korrelationsmatrisen 
i materialet skiljer sig från helheten. En förutsättning för faktoranalys är att det finns ett flertal 
korrelationer mellan variablerna och att de är högre än 0.3. Testet är ett Chi-2 baserat test och bör 
vara signifkant <0.05. 
KMO testar hur mycket frågornas varians överlappar varandra. Detta värde bör vara icke 
signifikant och > 0.5, helst över 0.6. En oroterad PCA genomfördes och åtföljdes därefter av en 
PCA med en roterad faktorlösning. Den första rotationen var en varimax, men eftersom den var 
något svårtolkad utfördes även en direkt oblimin rotation. Antalet komponenter bestämdes med 
hjälp av tre analyser. Den första var Kaisers kriterium med egenvärde >1, och den andra genom en 
visuell bedömning utifrån skalornas Catell s screetest. Slutligen hur stor andel av variansen som 
förklarades av faktorerna, vilket bör överstiga 60-70% (Nunally, & Bernstein, 1998). 

Reliabilitet undersöktes genom att testa skalans interna samstämmighet med Cronbach's alfa,α 
(Cronbach, 1951) och med split-half samt med korrigerad total item korrelation. Dessa test mäter 
skalans homogenitet, det vill säga, hur väl de olika frågorna mäter samma fenomen. Det innebär att ju 
högre α värde desto högre grad korrelerar frågorna med varandra. Värdet för Cronbach's alpha bör   
vara 0.70 eller mer när skalan används för forskning (Nunally, & Bernstein, 1998 ). Värdet för de 
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totala item korrelationerna bör överstiga >0.3 för att anses vara tillräckligt relaterade och bidra till 
skalan. Om den totala item-korrelationen är högre än 0.70 kan detta tyda på att frågan är så nära 
”besläktad” att den frågar samma som en annan fråga. Det bör då övervägas om den tillför något 
ytterligare eller om den kan exkluderas (Ferketich, 1991). 

7.3.4.2 Analytisk statistik delarbete IV 
Analysmetoder valdes utifrån datanivå samt utifrån syfte. 
Det primära utfallsmåttet, var kvinnans tilltro till egen förmåga att hanterar förlossningen vilken 
skattades med hjälp av Swe-CBSEI. Utifrån tidigare forskning (Salomonsson et al., 2013) och den 
utförda psykometriska testningen i delarbete III, valdes att enbart använda delskalan som skattar  
tilltro till egen förmåga under aktivt värkarbete (EA-L). Avsikten var att undersöka de kvinnor som 
hade en låg respektive en hög tilltro till sin förmåga. Därmed valdes att dikotomisera materialet vilket, 
gjordes utifrån kvartilerna. Endast de yttre kvartilerna inkluderades i analysen (Q1 och Q3). 
En jämförelse gjordes mellan de två grupperna låg (Q1) respektive hög tilltro till egen förmåga att 
hantera förlossningen (Q3) med hjälp av följande statistiska tester: 
Chi-2 test användes för kategoridata för att testa skillnader mellan gruppernas fördelning. När 
antalet personer var litet i materialet, användes Fisher's exakta test. 
För ordinal- eller kvotdata användes t-test för att studera skillnader mellan grupperna. 
För att studera samband mellan de olika skattningsskalorna användes det icke parametriska testet 
Spearman's rho (ρ), eftersom vissa av skattningsskalorna var skevt fördelade (Bland, 2000). 
Ett p-värde sattes som p<0.05 för att uttrycka sannolikheten och statistiskt signifikant. 

En logistisk regressionsanalys genomfördes för att försöka förklara kvinnornas självskattade tilltro 
till egen förmåga (beroende variabel) utifrån de förklarande (oberoende variablerna). Låg tilltro till 
egen förmåga kodades som 0 och hög tilltro till egen förmåga som 1. De variabler som tidigare 
analyserats och visat signifikanta resultat med tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen 
inkluderades i den logistiska regressionsanalysen. Dessa var: tidigare mental ohälsa (kategori- 
variabel, kodades 0= Ingen tidigare mental ohälsa, 1= tidigare mental ohälsa), om kvinnan hört sin 
systers förlossningsberättelse (kategori-variabel, kodades 0= inte hört och 1=hört sin systers 
förlossningsberättelse), POMS samtliga delskalor, SOC-13, W-DEQ och MSSS (samtliga 
självskattningsskalor var på ordinalnivå). 
I den logistiska regressionen jämfördes gruppernas oddskvoter (OR) och som spridningsmått 

användes ett 95 % konfidensintervall (CI). Interna bortfall ersattes inte. 
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8 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I forskning som avser människor är det Lagen om etikprövning (2003:460) som gäller för forskning i 
Sverige. Lagen har som syfte att skydda deltagare genom att förebygga och förhindra att deltagaren i 
studien utsätts för risk att skadas av forskningen. De som deltar skall även behandlas rättvist genom 
att behandlas likvärdigt och även själva kunna bestämma om deltagande. Av yttersta vikt är även att 
deltagarnas intigritet inte skadas och att materialet som inhämtas behandlas varsamt och därmed 
konfidentiellt. Genomförandet av de fyra delarbetena har följt gällande svensk lagstiftning. 

Innan delarbetena påbörjades informerades verksamhetschefer, 1a linje-chefer och barnmorskor som 
var uppgiftslämnare om tillvägagångssätt om de villkor som gällde för deltagande. Därefter 
inhämtades skriftligt tillstånd från verksamhetschefer samt 1a linjechefer på aktuella kliniker. För det 
första delarbetet söktes och gavs, etiskt tillstånd från lokal etik prövningskommitté vid Högskolan i 
Halmstad, diarienummer 90/2005/511. Att endast ett lokalt etiskt tillstånd söktes berodde på att 
intervjustudier med kvalitativ metodik, vid denna tidpunkt inte omfattades av de regler som var 
gällande för dåvarande lagstiftning. 
Etiskt tillstånd för delarbete II, III och IV söktes från regional etikprövningsnämnd i Lund, 
diarienummer 2009/29. 
För delarbete III och IV inhämtades samtycke från samtliga författare eller innehavare av formulärets 
originalinstrument. Profile of mood states (POMS) är ett licenserat instrument och licens innehades  
av Högskolan i Halmstad. 
Samtliga deltagare blev kontaktade av barnmorska på BB-avdelning (delarbete I & II) eller 
barnmorska på mödravårdscentral (delarbete III & IV). Barnmorskan informerade om studiernas 
syfte, metoden som användes och att deltagande var frivilligt samt att deltagandet kunde avbrytas 
närhelst en informant önskade. Information gavs även att beslutet att medverka eller avstå inte hade 
någon påverkan på den fortsatta vården och att allt materialet behandlades konfidentiellt samt enligt 
personuppgiftsslagen föreskrifter (1998: 2004). Informationen var både muntlig och skriftlig och den 
skriftliga informationen angav vem som var ansvarig forskningshuvudman samt kontaktpersoner för 
forskningen. När kvinnan fått information och valt att delta inhämtades ett skriftligt informerat 
samtycke från samtliga deltagare. 
Datamaterialet behandlades konfidentiellt vilket innebar att ingen utomstående kunde ta del av 
material eller personuppgifter. I delarbete I och II följde inga personuppgifter med vid insamling av 
intervjumaterial. Vid delarbete III och IV som hade en gemensam datainsamling, användes koder på 
enkäter samt en kodningslista med personuppgifter. Dessa förvarades åtskilda från varandra och i låst 
dokumentsskåp av forskningshuvudman. 
Överväganden som gjordes var bland annat hur lång tid efter förlossningen intervjuerna skulle äga 
rum. I delarbete II fick kvinnorna själva välja och flera valde intervju i nära anslutning till 
förlossningen. Frågeformulären (III & IV) var relativt omfattande. Därför valdes exempelvis SOC- 
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13, som ansågs väl validerat istället för den längre versionen. Kvinnorna som deltog och inte lämnade 
sitt formulär följdes inte upp. Endast om de lämnat ett formulär där mycket data saknades ombads  
de att komplettera. Instrumentet W-DEQ som mäter förlossningsrädsla har några frågor som kan 
upplevas obehagliga och väcka känslor. Därför valdes att denna skala inte skulle avsluta 
frågeformuläret utan W-DEQ inkluderades som den skala som var näst sist, av skalorna i formuläret. 
Sammantaget beräknades nyttan som avhandlingens resultat kunde generera, med en ökad förståelse 
om fenomenet tidig förlossning, och kvinnors tilltro till egen förmåga som större än risken att skada. 
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9 RESULTAT 

Avhandlingens resultat redovisas i tre delar. Först redovisas resultatet av kvinnors upplevelse och 
hantering av tidigt förlossningsskede (I och II). I denna del redovisas delarbetenas resultat separat 
och därefter följer en sekundäranalys av det gemensamma resultatet. 
Därefter redovisas resultat av översättning och psykometrisk testning av CBSEI (III), och slutligen 
redovisas resultatet av kvinnors välbefinnande och tilltro till egen förmåga under graviditet i relation 
till kvinnors vårdsökande under förlossningen samt eventuella samband med interventioner, 
obstetriska variabler och förlossningsutfall (IV). 

9.1 Tidigt förlossningsskede-Kvinnors upplevelse och hantering 

9.1.1 Delarbete I 
Kvinnorna sökte vård i tidigt förlossningsskede för att de hade ett behov av att lämna över ansvaret 
till de professionella vårdgivarna för sig själva, för barnets välmående och för att få kontroll över 
förlossningens fortskridande. Initialt i analysen benämndes kärnkategorin ”att få komma innanför 
dörrarna”. Förlossningens dörrar var ett slags symbol för att befinna sig på en säker plats och den 
trygghet som kvinnan upplevde när de befann sig på en förlossningsavdelning. Men det var också en 
symbol för att förlossningen hade startat och därmed skulle avslutas. När kvinnan väl var innanför 
dörrarna fanns ingen återvändo, utan hon var fast besluten att avsluta förlossningen och hon hade 
ingen önskan att återvända hem. Det var som om kvinnan bildligt talat hade satt ned fötterna och 
vägrade flytta på dem. 
”Att lämna över ansvaret”, som slutligen blev kärnkategorin, kan tolkas som att ”kvinnan gav upp, 
och överlämnade allt ansvar till de professionella. Så var också fallet för många kvinnor som valde att 
lämna över allt ansvar, för dem själva, barnets välmående och förlossningens fortskridande, till de 
professionella, som uttalade att ”här är jag, ta nu hand om allt”. Det fanns dock en distinktion i hur 
mycket de valde att lämna över. Några uttalade att de sökt vård för att få någon annan att ta ansvar 
för exempelvis barnets välmående eller för förlossningens fortskridande, men uttalade ett behov av 
att behålla ansvaret och beslutstagande över det som berörde dem själva. 
De relaterade kategorierna i resultatet beskrev svårigheten kvinnorna upplevde ” att hantera  
osäkerheten” som det tidiga förlossningsarbetet innebar. De var osäkra på om förlossningen hade  
startat, om allt var normalt och om barnet mådde bra. Osäkerheten tillsammans med ”en längtan att 
avsluta graviditeten ”gjorde att de sökte sig till förlossningen för besked. Här hade kvinnornas förväntan 
en stor betydelse. Flera hade känt symtom sedan ett tag tillbaks och gick och väntade på att 
förlossningen skulle starta. Metaforiskt kan det liknas vid att de hade satt fötterna i startblocken och 
var redo. När så startsignalen ljöd hade de en önskan att snabbt komma fram till målet, barnets 
födelse. När de då fick beskedet att de tjuvstartat, var förödande för deras fortsatta motivation. De 
upplevde tiden som långsam och i deras berättelser angavs tydliga klockslag, ofta relaterat till vad som 
skedde fysiologiskt med kroppen och därmed förlossningens fortskridande. De befann sig på en 
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förlossningsavdelning och i och med det, utfördes kontinuerligt vaginala bedömningar av 
modermunnens öppningsgrad. Eftersom de i samband med bedömningarna fick beskedet att mycket 
lite hände med kroppen upplevde de ”en svårighet att hantera den långsamma progressen”. ”Smärtan som 
upplevdes kändes meningslös ”eftersom det inte hände något med kroppen. Kvinnorna ställde sig frågan 
om vad det var för mening att ha ont och lida, när inget skedde. Det innebar att de ”pendlade mellan 
hopp och hopplöshet”. Hopp upplevdes när förlossningen fortskred eller när de fick kraft genom 
exempelvis mat, dryck eller om de fick en infusion med glukos. Partnerns närvaro och stöd angavs 
också som en källa till hopp emedan barnmorskan var mer i skymundan. Barnmorskan kunde inge 
hopp om hon påtalade att förlossningen fortskred genom den fysiologiska förändringen eller genom 
visualisering, genom att exempelvis säga att hon kunde känna barnets hår. Hopplöshet upplevdes när 
tiden gick och kvinna hade ont och inget hände. När inget sker, varken fysiologiskt eller i handling av 
de professionella, upplevs en besvikelse över att de professionella inte tar sitt ansvar, det som   
kvinnan valt att lämna över! 
Det tidiga förlossningsskedet upplevdes långdraget, smärtsamt och ibland beskrevs det som den 
värsta delen av förlossningen, det som överskuggade hela upplevelsen. En känsla av abnormitet fanns 
och under intervjuerna ställdes frågor direkt uttalat till mig, om deras förlossning verkligen varit 
normal. 

sjukhuset är en 
säker plats 

jag ville 
bara 
komma in 

det var tryggt 
att vara kvar 

nu var det 
inte mitt 
ansvar 
längre 

skönt att 
vara på 
plats 

skönt att vara där, i 
trygga händer 

det var tryggt 
att få komma 
dit 

skönt att få stanna 
kvar, då vet jag att 
det händer något 

jag visste att de kunde 
sitt jobb, det är bara 
att lämna ut sig

Figur 4. Kärnkategorin ”Handing over responsebility to the professionals”, (I), med citat från intervjuer. 
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9.1.2 Delarbete II 
I det andra delarbetet valde kvinnorna att förbli i sitt hem fram tills att deras förlossning befann sig i 
aktivt skede, då de sökte vård. De hade inte kunskap om vilket skede de befann sig i, men de fann 
inte heller någon anledning att åka in tidigare. Det centrala var att kvinnorna beskrev sig som 
”kraftfulla när de gick in i förlossningen och denna kraft bevarade de” under det tidiga förlossningsskedet. 
Kraften var en förutsättning för att hantera förlossningen och sågs som både kroppslig och mental. 
Kvinnorna berättade att de såg förlossningen som något naturligt som alla kvinnor gjort sedan 
urminnes tider. De relaterade även spontant till andra kvinnor i sin omgivning, som sin mamma och 
syster, kvinnor som hade klarat av att föda och till berättelser de hört. Till dessa berättelser relaterade 
de sin egen förlossningsupplevelse. Reflektionen kvinnorna gjorde var att eftersom kvinnor har fött 
barn i alla tider och deras släktingar hade klarat det, varför skulle inte de klara av att föda. Det fanns 
en kvinna av de intervjuade som avvek med sin berättelse, som beskrev att hon i början av 
gravditeten inte kände tillit till sin egen kropp, och att hon tvivlade på att klara av förlossningen. 
Detta bearbetade hon genom att läsa allt vad som stod till buds samt genom att delta i både 
konventionell föräldragrupp och i en ytterligare föräldragrupp som hon själv bekostade. När hon 
befann sig i slutet av graviditeten hade även hon uppnått en känsla av att hon skulle klara av det som 
förestod och hon kände att hon hade kraften som krävdes. 
I intervjuerna med kvinnorna i det andra delarbetet, fanns inga berättelser om hopp och hopplöshet. 
De tappade aldrig motivationen och tvivlade inte på sin egen förmåga utan såg det som en 
självklarhet att de skulle klara av att föda. 

De relaterade kategorierna till kärnkategorin beskrev hur kvinnorna hanterade det tidiga 
förlossningsskedet. Det handlade om att ”distrahera sig”, men även om att avskärma sig, vilket kunde 
ske simultant. Kvinnorna distraherade sig genom att ge sig ut från hemmet och besökte andra 
personer. Dessa personer var släktingar, grannar och väninnor. Tillsammans deltog de i olika 
aktiviteter som att fika på kafé, pokerspel och allmänt småprat. När värkarbetet tilltog drog de sig 
tillbaks till sitt hem och distraherades sig med Tv och film eller vilade i soffan. Trots att de omgav sig 
med andra så kunde de samtidigt använda sig av en strategi som innebar en avskärmning mot 
omvärlden. Den benämndes som att de var ”inkapslade i en farkost av glas”. Kvinnorna beskrev att trots 
att de var med andra personer så kunde de välja att samtidigt vara avskärmade och inkapslade. 
Avskärmingens skal var genomsläppligt, vilket möjliggjorde en medvetenhet om allt som sades och 
vad som skedde runt dem, men de valde vad de ville ta del av. Under tiden färdades de allt närmare 
målet, förlossningen. 
Genom att ”lyssna till kroppens rytm”, sparade och hushållade kvinnorna på sin kraft. Det innebar att de 
var lyhörda för signaler från den egna kroppen. De valde det som kändes rätt för dem och deras 
kropp just i det ögonblicket. Det innebar att oavsett om de visste att förlossningen skulle gå fortare 
framåt om de befann sig i upprätt läge, så lade de sig ned och vilade om de var trötta. 
En strategi som fanns med hela tiden under det tidiga förlossningsskedet, var att de ”delade sin 
upplevelse med andra.” Det innebar att de berättade vad som skedde just nu, i detta ögonblick. De hade 
tät telefonkontakt med väninnor, som delgavs deras kroppsliga signaler och vad de upplevde. Ibland 
tog de även telefonkontakt med förlossningsavdelningen för att få bekräftelse på att det de upplevde 
var normalt. 

35 



 
 

Framförallt delade kvinnorna sin upplevelse med partnern. Det kunde ske verbalt, men också 
visuellt, som en kvinna som visar sina trosor med teckningsblödning för partnern. Det var viktigt att 
också dela en rumslig närhet. Partnern behövde inte göra något aktivt, bara finnas i närheten. När 
partnern befann sig utanför rummet där kvinnan befann sig, exempelvis i trädgården eller sovandes 

ett par rum bort, kände kvinnan sig övergiven i sin upplevelse, vilket genererade en besvikelse. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kroppen är skapt 
för det så det ska 
bara gå 

 
 

jag hade en 
trygghet i mig själv 
att jag kan hantera 

situationen 

jag kommer att 
fixa det min 
kropp är gjord 
för det 

 
 

jag vet att man 
har krafter som 
man inte tror 
att man har 

 
 

alla andra 
klarar det 

 
 
 

jag vet inte hur 
jag gjorde, men 
jag var i nuet 
hela tiden 

 
man är mycket 
starkare än man 
tror så inners inne 
kände jag att jag 
ska klara det 

 
 

jag kommer att överleva, 
jag kan göra detta, det 
hade jag ingen tvekan om 

 
 

jag kände att 
kan alla andra 
så kan jag 

 
 
 
 

Figur 5. Kärnkategorin ”Maintaining power” (II), med citat från intervjuerna. 
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9.1.3 Sekundäranalys av delarbete I och II 
Sammanfattningsvis visade de två första delarbetena en diametralt skild bild av det tidiga 
förlossningsskedet. Resultaten gav upphov till nya tankar om att det kunde finnas en skillnad i 
kvinnans tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen som gjorde att de valde att söka sig till 
antingen förlossningsavdelningen eller stannade kvar i sitt hem. Det fanns också en uttalad 
kraftfullhet och tilltro till den egna kroppens förmåga hos de kvinnor som valde att vara kvar i sitt 
hem. 
Vid en sekundär analys av delarbetenas resultat, intervjuer och memos framträdde en substantiv teori 
som beskriver kvinnornas positionering som ett sätt att söka trygghet och därmed en säker plats att 
vara på under det tidiga förlossningskedet. Valet av plats påverkade deras sätt att hantera skedet och 
deras upplevelse vilket nedstående figur beskriver. 

Positioneringen att vara i hemmet, 
möjliggör en rörlighet och därmed 
distraktion och bidrar till förmåga 
att vara i nuet. 
Den ger också en frihet att välja 
att omge sig med betydelsefulla 
andra, Tillsammans kan de dela 
upplevelsen. 
Hemmet är platsen där kraft 
hämtas och en plats för vila. 
Den privat upplevda sfären 
möjliggör en autonomi och en 
trygghet. 

Positioneringen att vara på 
plats, innebär ett avslut men 
också att sjukhuset ses som 
en trygg plats. 
En plats där personalens 
kunskap ger en känsla av 
säkerhet. 
Bedömningar som görs av 
barnmorskan minskar 
osäkerheten men bidrar i 
förlängningen till att tiden 
upplevs långsam, och 
smärtan känns meningslös 
vilket leder till att 
motivationen minskar. 

Figur 6. Sekundäranalys av resultaten från delarbete I och II, där en substantiv teori ”att söka trygghet och en 
säker plats att vara på i tidigt förlossningsskede” framträder som en förklaring av det tidiga förlossningsskedet. 
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9.2 Tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen 

9.2.1 Delarbete III 
När en översättning och en återöversättning genomförts, fördes en diskussion i forskarteamet om 
semantisk och konceptuell likvärdighet. Diskussionen dokumenterades med minnesanteckningar och 
ett exempel visas i nedstående tabell. 

Tabell 5. Exempel på diskussionen inom forskargruppen som fördes om konceptuell likvärdighet (delarbetet III). 

Fråga Orginalspråk Synpunkter och diskussion Beslut och förändring 

3 ”Use breathing 
during labor 
contractions” 

Att använda “andningen” eller 
alternativt “andningstekniker” 

”labour contraction”, skiljer sig åt mot 
enbart ”contraction” 

Här gäller frågan inte en vanlig 
andning utan en särskild teknik. 
Mer korrekt att använda 
”andningsteknink” 

Slutgiltligt: Använda 
andningstekniker genom 
förlossningsvärkana. 

9 “Stay on the top of 
the contraction” 

“Rida på värken” Slutgiltligt: Följa värkarnas rytm 

Vi testning av ytvaliditet och innehållsvaliditet framkom en och samma fråga som irrelevant i både 
den obstetriska expertgruppen som i föräldragrupperna. Det var frågan med påståendet; ”Tänka på de 
andra i familjen”. Nedan visar ett citat av en kvinnas synpunkt på frågan. 
”Eftersom man är förstföderska, innebär frågan då att jag ska tänka på mamma eller pappa eller kanske hunden”? 
(citat av en deltagare i föräldragrupp) 
Ytterligare en fråga som ifrågasattes och ansågs negativt formulerad jämfört med de övriga frågorna 
var, ”Inte tänka på smärtan”. 

9.2.1.1 Psykometri 
Av de 406 deltagare som svarade på Swe-CBSEI fanns ett internt bortfall i svarsfrekvens på 
delskalorna som motsvarade mellan 3.2% -5.7%. Minst bortfall fanns i skalan Efficacy-active labour 
och störst bortfall fanns i Efficacy second stage, den skalan som var placerad i slutet av Swe-CBSEI. 

Beskrivande statistik av de fyra delskalorna visade ett högre medelvärde av totalsummor på Outcome 
expectancy skalorna (O-AL, O-SSS), och de var skevt fördelade i sin distribution jämfört med 
Efficacy-expectancy skalorna (E-AL, E-SS) som var normalt distribuerade i sin fördelning. 
När svaren på de enskilda frågorna studeras utifrån deskriptiva värden, bedömde kvinnorna att 
”tänka positivt” (m 8.17) och ”använda ”andningstekniker genom värkarna” (m 7.97) som de beteenden 
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som var mest relevanta att använda under förlossningen. Minst relevant beteende att använda 
under förlossningen var ”tänka på de andra i familjen”(m 5.22). 
På skalorna som skattade kvinnans tilltro till den egna förmågan att utföra beteendet (E-AL. E-SS), 
ansåg kvinnorna att de hade störst tilltro till sin förmåga att klara av att ”koncentrera mig genom att 
tänka på barnet”(m 7.10) och att ”fokusera på personen som hjälper mig” (m 7.59) under 
förlossningen. Det beteende de bedömde sig ha minst förmåga att utföra var att ”Inte tänka på 
smärtan” (m 4.82). 

En begreppsvalidiering utfördes med en explorative faktoranalys. Materialet visades lämpligt för 
faktoranalys genom statistiskt signifikant värde på Bartlett's test för sphericity (p= 0 001) och 
genom ett icke statistsikt signifikant värde av KMO, (p= 0. 934). Resultatet av den explorativa 
faktoranalysen som genomfördes med PCA med en oblimin-rotation, resulterade i en tre-komponent 
lösning för tre av Swe-CBSEI skalorna (E-AL,O-SS, E-SS) och i en två komponent struktur för E-
AL skalan.De tre komponenterna namngavs utifrån frågornas innehåll; självkontroll, distraktion och 
affirmation. Tabell 7 på nästa sida visar principalkomponentanalysen av de fyra delskalorna. 

Antalet förklarande komponenter valdes utifrån Kaiser's eigenvalue criterion ≥1. 
De tre extraherade faktorerna förklarade 66.8–71.9% respektive 58.4% av variansen för de två 
komponenterna, se tabell 6. En visuell test med Cattell' s screeplot visar en överensstämmelse 
med faktorstrukturen. 

Tabell 6.   Förklarande varians av faktorerna med egenvärde > 1 av Swe-CBSEI. Explorativ faktoranalys med 
Principal komponent analys av Swe-CBSEI ,med oblimin rotation. 

Delskala Komponent Egenvärde Varians Kumulativ 
procent

Outcome-AL 1 7.77 66.8 51.8 
2 1.23 8.2 60.0 
3 1.01 6. 8 66.8 

Efficacy-AL 1 7.36 49.1 49.1 
2 1.40 9.3 58.5 

Outcome-SS 1 9.02 56.4 56.4 
2 1.34 8.4 64.8 
3 1.13 7.1 71.9 

Efficacy-SS 1 9.09 56.8 56.9 
2 1.29 8.1 65.0 
3 1.00 6.3 71.2 

Outcome -AL (Förväntad konsekvens, öppningsskedet aktiv förlossning),
Efficacy-AL (Tilltro till egen förmåga,öppningsskedet aktiv förlossning). 
Outcome-SS (Förväntad konsekvens, utdrivningsskedet), 
Efficacy-SS (Tilltro till egen förmåga, utdrivningsskedet). 
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Tabell 7. Explorativ faktoranalys med Principal komponent analys av Swe-CBSEI,med direct oblimin rotation. 

  Aktivt Öppningsskede     Outcome expectancy     Eficacy expectancy 
  O-SS                                     E-SS 

Fråga 1 2 3 1 2 
 1, 16 Slappna av i kroppen. .845 .879 
 2, 17 Förbereda mig för varje värk. .711 .818 
 3, 18 Använda andningstekniker genom förlossningsvärkarna. .858 .825 
 4,  19 Att hålla kontrollen. .541 .457 .736 
 5,  20 Tänka på avslappning. .774 .822 
 6,  21 Koncentrera mig på något i rummet för att distrahera mig .712 .682 
 7,  22 Hålla mig lugn. .853 .703 
 8,  23 Koncentrera mig genom att tänka på barnet. .668 .526 
 9,  24 Följa med värkarnas rytm. .773 .669 
10, 25 Tänka positivt. .805 .490 .416 
11, 26 Inte tänka på smärtan. .770 .473 
12, 27 Intala mig själv att jag kan klara det. .786 .462 .457 
13, 28 Tänka på de andra i familjen. .790 .868 
14, 29 Koncentrera mig på att ta mig igenom en värk i taget .840 .582 
15, 30 Ta in all uppmuntran jag får från personen som hjälper mig. .772 .507 

  Utdrivningsskede    Outcome expectancy    Efficacy expectancy 
  O-SS          E-SS 

Fråga 1 2 3 1 2 3 
31, 47 Slappna av i kroppen. .818 .904 
32, 48 Förbereda mig för varje värk. .767 .758 
33, 49 Använda andningstekniker genom 

förlossningsvärkarna. 
.752 .832 

34, 50 Att hålla kontrollen. .816 .739 
35, 51 Tänka på avslappning. .818 .804 
36, 52 Koncentrera mig på något i rummet för att 

distrahera mig. 
.838 .771 

37, 53 Hålla mig lugn. .554 .570 
38, 54 Koncentrera mig genom att tänka på barnet. -.793 -.715 
39, 55 Följa med värkarnas rytm. .418 -.494 .467 -.486 
40, 56 Tänka positivt. -.678 -.615 
41, 57 Inte tänka på smärtan. .509 .456 .537 .433 
42, 58 Intala mig själv att jag kan klara det. -.715 -.673 
43, 59 Tänka på de andra i familjen. .779 .849 
44, 60 Koncentrera mig på att ta mig igenom en värk i 

taget. 
.444 -.521 .422 -.529 

45, 61 Ta in all uppmuntran jag får från personen som 
hjälper mig. 

-.851 -.857 

46, 62 Fokusera på personen som hjälper mig. -.855 -.850 
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Swe-CBSEI homogenitet studerades med Cronbach's alpha coefficient och total item correlation. 
Samtliga Cronbach's alpha värde var > 0.70, vilket anses som ett riktmärke som bör överstigas 
(Streiner, 2003). 

Tabell 8. Cronbach's alpha och split half värde för Swe-CBSEI fyra delskalor (delarbete III). 

Skala Cronbach' s alpha coefficient (α ) Split half

Outcome-expectancy active labour 0.89 0.87 
Efficacy-expectancy active labour 0.92 0.88 
Outcome-expectancy second stage labour 0.94 0.92 
Efficacy-expectancy second stage labour 0.94 0.92 

En sammanfattande tolkning av den psykometriska testningen visade att det fanns några mindre 
reliabla och valida frågor i CBSEI. Inter-item korrelationerna var låga < 0.3, för frågorna ”Inte tänka 
på smärtan”, Tänka på de andra i familjen” och ”Koncentrera mig på något i rummet som 
distraherar mig”. Frågornas relevans var även ifrågasatt när ytvaliditet och innehållsvaliditet 
testades. För framtida bruk bör det övervägas att eventuellt utesluta dessa frågor. 
Vidare var det tre frågor från Outcome-expectancy second stage skalan som utmärkte sig genom låga 
item total korrelationer. Skalan hade också flest missing data av de fyra skalorna. Någon kvinna hade 
till och med strukit över samtliga frågor i skalan och skrivit ”jag har redan svarat på dessa frågor”. 
Skalorna kan te sig förvirrande för den som fyller i formuläret eftersom frågorna upprepas. Det kan 
ifrågasättas om de två outcome skalorna, som skattar förväntad konsekvens har någon klinisk 
relevans och kanske är det lämpligt att de utesluts om Swe-CBSEI används i kliniska sammanhang. 
Det är även tveksamt om det finns någon vinst att särskilja aktivt öppningsskede från 
utdrivningsskede. Analysen som jämförde aktivt öppningsskede och utdrivningsskedet visade att 
kvinnorna skattade samma tilltro till sin egen förmåga, oavsett var i förlossningsprocessen hon 
befann sig. 

Datainsamlingen var gemensam för delarbete III och IV vilket omöjliggjorde några förändringar i 
Swe-CBSEI utformning inför delarbete IV. Däremot valdes att enbart inkludera den andra 
delskalan Efficacy-expectancy Active labour (E-AL) i delarbete IV analys dels på grund av att skalan 
var den som var mest psykometriskt stabil, men även för att den hade mindre missing data och var 
normalfördelad jämfört med skalan som skattade tilltro till egen förmåga under utdrivningsskedet. 
Även tidigare forskning bidrog till beslutet (Salomonsson et al., 2013) 
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9.2.2 Delarbete IV 
Resultatet från delarbete IV redovisas utifrån hur det tvådelade syftet var formulerat. Först redovisas 
resultatet av kvinnors tilltro till egen förmåga att hantera förlossning i relation till aspekter av 
välbefinnande och därefter redovisas resultatet av relationen mellan kvinnors tilltro till egen förmåga 
inför förlossning och bakgrundsvariabler och obstetriska utfall. 

9.2.2.1  Tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen och aspekter av 
välbefinnande 

Resultatet visade att det fanns ett statistsikt signifikant positivt samband mellan kvinnans 
självskattade tilltro till egen förmåga att hantera förestående förlossning (Swe-CBSEI) och hur de 
skattade sin upplevda känsla av sammanhang (SOC-13), socialt stöd under graviditeten (MSSS), och 
sinnesstämningen, kraftfullhet (POMS vigour). 
Ett negativt statistiskt samband identifierades mellan kvinnans tilltro till egen förmåga att hantera 
förlossningen samt förlossningsrädsla (W-DEQ), och sinnesstämningar som ilska (POMS anger), 
nedstämdhet (POMS depression), spänning (POMS tension)och trötthet (POMS fatigue). För 
närmare beskrivning av resultatet hänvisas till delarbete IV, tabell 5 

MSSS r = 0.227 
POMS-kraftfullhet r = 0.294 
SOC-13 r = 0.306 

POMS-nedstämdhet r = - 0.243 
POMS-spänning,    r = - 0.230 
POMS-ilska,  r = - 0.180 
POMS-trötthet,   r = - 0.230 
WEDQ,        r =  - 0.590 

Figur 7. Tilltro till egen förmåga att hantera sin förlossning och relation till aspekter av välbefinnande. 
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9.2.2.2 Tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen i relation till 
bakgrundsvariabler och obstetriskt utfall. 

När en jämförelse gjordes med bakgrundsdata och hur kvinnan skattade sin tilltro till egen förmåga, 
visade det sig att det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan kvinnans tilltro till egen förmåga 
att hantera förlossningen, och om de tidigare hade sökt professionell hjälp för psykisk ohälsa   
och/eller hade en psykiatrisk diagnos. De kvinnor som skattade en högre tilltro till egen förmåga hade 
i mindre utsträckning en tidigare mental ohälsa än kvinnor med lågt skattad tilltro (p=0. 016). 
Resultatet visade också att det fanns en skillnad hur kvinnorna skattade sin tilltro till egen förmåga 
och om de fått förlossningshistorier berättade för sig. De kvinnor som svarade att de hade hört sin 
syster berätta om sin förlossning hade en statistiskt signifikant högre skattad tilltro till sin egen 
förmåga att hantera förlossningen (p= 0. 034). 
Jämförelser som genomfördes mellan kvinnas skattade tilltro till egen förmåga och data från 
förlossningsjournaler visade att de kvinnor som hade en högre tilltro till sin egen förmåga använde 
smärtlindringsmetoden epiduralblockad i mindre utsträckning, 41.6%, jämfört med kvinnor som 
skattade en lägre tilltro till sin egen förmåga, 63.7% (p=0. 012 ). 
En logistisk regressionsanalys genomfördes med kvinnans tilltro till egen förmåga som en beroende 
dikotomiserad variabel (låg tilltro=0 och hög tilltro=1). Oberoende variabler som inkluderades i 
modellen var de som i tidigare analyser visat statistiskt signifikans (tidigare mental ohälsa, hört 
förlossningshistorier av sin syster, Skattningsskalorna; POMS samtliga delskalor, MSSS, W-DEQ, 
SOC-13). Hosmer och Lemeshow Test var signifikant p = 0. 258, vilket visade att modellen var lämplig 
för en logistisk regressionsanalys. Resultatet av den Logistiska regressionsanalysen, visade att det  
fanns en signifikant relation mellan kvinnans självskattade tilltro till egen förmåga och tidigare psykisk 
ohälsa (OR 0. 22, CI 0. 07-0. 72 ), och om hon hört förlossningsberättelse av sin syster (OR 3. 03, CI 
1.14–8. 01). 
Ytterligare signifikanta relationer fanns mellan kvinnans tilltro till egen förmåga att hantera 
förlossningen och hennes upplevda sinnesstämning avseende kraftfullhet (OR 1. 09, CI 1.09–1.00 )  
och ilska (OR 1. 13, CI 1. 01–1. 17) samt hennes skattade förlossningsrädsla inför förlossning (OR 
0.89, CI 0. 86-0. 89). Den logistiska regressionsanalysen visade att en högre upplevd ilska predicerade 
en högre tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen. Denna variabel förändrades från att vara 
negativ till att bli positivt förklarande när variabeln förlossningsrädsla inkluderades den logistiska 
regressionen. 
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10  DISKUSSION 

10.1 Resultatdiskussion 
Det övergripande syftet med avhandlingen var att öka förståelsen för det tidiga förlossningsskedet 
utifrån kvinnors upplevelser och förmåga att hantera situationen. Mot bakgrund av resultat vill jag 
börja med att diskutera det som grundad teori uttrycker som ”What is the main concern in the research  
field”. När de två första delarbetenas resultat jämförs med varandra kan de ses som två motpoler, men 
vid en sekundäranalys av resultat och minnesanteckningar, framträder ”att känna trygghet” som ett 
begrepp som förenar kvinnorna, vilket diskuteras nedan. Därefter förs en diskussion av resultatet som 
visar att det finns en skillnad i kvinnors tilltro till den egna kroppens förmåga att föda och till sin egen 
förmåga att hantera förlossningen. Kvinnor som skattar en högre tilltro till sin egen förmåga att  
hantera förlossningen har en lägre frekvens av tidigare mental ohälsa och har oftare hört sin syster 
berätta om sin förlossning. De skattar en högre känsla av sammanhang och upplever sig mer kraftfulla 
och energifyllda och de uppger också att de har mer stöd från partner, familj och vänner under 
graviditeten. Under förlossningen använder de epiduralblockad i mindre utsträckning än kvinnor med 
en lägre tilltro till sin egen förmåga. 

10.1.1 Tidigt förlossningsskede-platsens betydelse 
Kvinnor söker sig till en plats som inger trygghet i det tidiga förlossningsskedet. Trygghet kan vara att 
omge sig med andra och dela upplevelsen med dem, samt att befinna sig i sitt eget hem. Trygghet  
kan också vara att söka vård innanför sjukhusets väggar och välja att lämna över ansvaret till de 
professionella, för förlossningsprogressen, för sig själva och för barnets välmående. Detta är en 
medveten positionering, både avseende val av plats och vilken betydelse som tillskrivs platsen. 
Det är inte enbart i förlossningssammanhang som detta beskriv, utan även andra patientgrupper 
beskriver upplevelsen av att sjukhuset är en säker plats att vara på, en plats där professionella kan 
axla ansvaret (Dahlen, Westin, & Adolfsson, 2012). I förlängningen får kvinnans val, en påverkan på 
deras upplevelse och sätt att hantera skedet. Genom att söka sig till sjukhuset får kvinnorna 
trygghet, och säkerhet, vilket de ger uttryck för. Det är möjligt att kvinnorna ser förlossningen som en 
risk, vilket har beskrivits i tidigare studier (Olsson et al., 2000) och att de ser 

sjukhuset som en säker plats att befinna sig på (Lock & Gibb, 2003). Emedan andra kvinnor 
beskriver sjukhuset som ett nödvändigt ont, ett tråkigt ställe att vara på och att den enda anledning 
att åka in till sjukhus, är om man är orolig. De väljer istället att vara kvar i hemmet, ett slags basläger, 
där de har sina saker och sin trygghet. 
Upplevelsen av att känna ett behov av att lämna över till de professionella och söka sig till sjukhuset, 
platsen där födandet äger rum, innebär förutom en trygghet, en strategi och en garanti för att 
förlossningen ska avslutas. Kvinnorna återvänder inte hem förrän de är mödrar. Tiden på sjukhuset 
upplevs dock som långsam och dryg, vilket väcker frustration och genererar en svårighet för dem att 
hantera den långsamma processen. I linje med resultatet beskriver Simonds (2002) hur tiden blir 
väsentlig när kvinnan stiger innanför förlossningsklinikens dörrar och oavsett var i 
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förlossningsprocessen hon befinner sig, så startar klockan ticka (Simonds, 2002). De kvinnor som 
väljer att stanna kvar i hemmet fram till aktivt skede är initialt mycket rörliga, vilket ger dem en 
distraktion och också stöd genom att de omger sig med personer de känner. De nämner 
överhuvudtaget inte tiden eller klockslag i sina berättelser. 
Det kan dock konstateras att valet att söka sig till förlossningsavdelningen är kvinnans, och det är ett 
medvetet val. Ett val som jag vill hävda får konsekvenser för upplevelsen och hur de hanterar tidigt 
förlossningsskede. Kvinnorna som väljer att åka in till förlossningsklinken i tidigt skede beskriver sig 
varken som kraftfulla eller kraftlösa initialt, men allteftersom tiden förflyter dräneras de på kraft. De 
är positiva till rutinerna som äger rum, med kontroller av fosterljud och de vaginalundersökningar 
som sker. Det är möjligt att de kvinnor som idag är i barnafödande ålder, är så vana vid teknologin 
som omger oss så att de ser en tekniskt effektiv och snabb förlossning som något naturligt och 
positivt (Zwelling, 2008). Kvinnorna i det första delarbetet ser bedömningarna och kontrollerna som 
utförs som ett sätt att få visshet, vilket minskar den svårigheten som de upplever i att hantera 
osäkerheten. Rutiner som också ger dem besked att det inte sker någon eller mycket lite 
fortskridande av förlossningen. Denna dubbelhet som vaginalundersökningarna utgör, bidrar dels till 
att minska osäkerheten, men när ingen progress i förlossningsarbetet sker, så bidrar informationen till 
att kvinnan upplever osäkerhet istället. 
Eftersom det tidiga skedet är en fas när det objektivt sker mycket lite, förändrar informationen 
kvinnors upplevelse och de tappar motivation. Tiden upplevs dryg, inget händer och smärtan  
beskrivs som meningslös eftersom kroppen inte rör sig framåt. Tvivel väcks, på att kroppen inte ska 
fungera normalt och att de själva inte ska klara av förlossningen. Tvivel som leder till 
hjälplöshetskänslor och offerkänslor. Här finns en tydlig distinktion jämfört med det andra delarbetet 
där kvinnorna aldrig tappar sin motivation i det tidiga skedet. De beskriver sig inte heller som  
maktlösa eller som offer, utan de har och bevarar en slags egenmakt över sin situation. En avgörande 
skillnad är att de befinner sig i hemmet och att inga vaginalundersökningar utförs. 
Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer bör vaginala undersökningar ske med 
återhållsamhet (WHO, 1996) men Sandin-Bojö (2006) visar att den Svenska förlossningsvården 
använder rutinmässiga insatser. Genom dessa rutiner och genom att inte anpassa vården på rätt nivå, 
leder det till att insatser många gånger sker helt i onödan. 
Jag väljer nu att lyfta in ytterligare ett begrepp från hälsogeografin, vårdandets landskap, som innefattar 
såväl värderingar som normer som finns på platsen. Vårdens landskap, har en betydelse för personalen, 
och de värderingar och normer som finns i landskapet visar sig i de professionellas förhållningssätt 
(Kearns & Joseph, 1993; Östlinder, 2009). Viisainen (2000) menar att det finns en tendens till 
likformighet i arbetssätt och en rädsla för att avvika från arbetsplatsens normer. Barnmorskor försöker 
värna den normala förlossningen och kan uppleva en frustration när policys som utgår från ett medicinskt 
synsätt med ett risktänkande försvårar deras förhållningsätt (Kennedy & Shannon, 2004). Ett gott 
förhållningssätt och bemötande är viktigt för kvinnor som söker vård i tidigt förlossningsskede (Eri et al., 
2010, 2011; Nyman et al., 2011). Jag vill dock betona att det är viktigt att varken skuldbelägga kvinnorna, 
som söker vård, eller de som vårdar, utan se problematiken som finns och verka för en förbättring. När 
en kvinna söker vård i tidigt förlossningsskede och önskar kvarstanna på  
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förlossningsavdelningen kan ett etiskt dilemma uppstå i situationen (Beauchamp, 2013). 
Barnmorskan och obstetrikern ställs inför problemet att skapa trygghet utan att utföra handlingar 
som riskerar att skada och de måste samtidigt väga in och se till resurserna som är tillgängliga. 
Precis som Sandin-Bojö belyser (2006), behöver vården ges på rätt nivå. Handläggningen vid tidig 
förlossning behöver diskuteras nationellt och gemensamma riktlinjer bör eftersträvas som en hjälp 
och vägledning för barnomorskor och obstetriker. 
I det första delarbetet omnämns barnmorskorna sällan i berättelserna. Det kan tyckas märkligt, 
eftersom det var de professionella som skulle ”axla ansvaret”. Som barnmorska kan det tidiga 
förlossningsarbetet vara en svår situation att hantera, speciellt när kvinnan befinner sig innanför 
vårdens väggar, vilket jag beskriver i förordet. Svårigheten finns inte bara i det svenska kontexten 
utan diskuteras även internationellt och finns redovisat i en så kallad ”round table diskussion”  
(Janssen et al., 2009). Genom att reflektera över arbetssätt, kan resurser i form av tid och en ökad 
närvaro vid kvinnans sida skapas (Nyman, Bondas, Downe, & Berg, 2013). En närvaro som kan leda 
till en god atmosfär och en positiv förlossningsupplevelse (Berg, Asta Olafsdottir, & Lundgren, 
2012). Barnmorskans närvaro vid kvinnans sida är också betydelsefull för att minska negativa utfall 
vid förlossningar (Hodnett, Gates, Hofmeyr, & Sakala, 2013). Meningen som läggs in i platsen kan 
grundas på en egenupplevd erfarenhet, såväl positiv som negativ (Andrews, 2002). Dessutom kan 
meningen som tillskrivs platsen, härröra från sekundärkällor som sociala media och andra personers 
förlossningshistorier (Andrews, 2002). Kvinnorna som stannade kvar i hemmet fram till aktivt 
förlossningsskede, refererade till andra kvinnor som tidigare hade fött, som deras mamma och syster. 
De refererade också till att kvinnor fött barn i alla tider och att det var av naturen givet. 
Resultaten är i överenstämmelse med Lindgrens (2008) och även Viisainens (2000) resultat, som 
belyser kvinnor som valt att föda hemma. Forskningsresultaten beskriver hur kvinnor har en tillit till  
sin kropps förmåga att föda och att de finner en trygghet genom att historiskt se tillbaka på alla  
kvinnor som klarat av det tidigare. Precis som kvinnorna i det andra delarbetet är hemmet platsen för 
trygghet och kvinnorna har positiva bilder av förlossning förmedlat genom sina föräldrar (Lindgren, 

2008). 
Resultatet från de kvalitativa studierna där förlossningsberättelserna var en källa för kvinnans tilltro 
till sin egen förmåga att hantera förlossning, togs därför med som en fråga i frågeformuläret som 
distribuerades i avhandlingens fortsatta delarbeten. 

10.1.2 Tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen 
Avhandlingen syfte var vidare att undersöka hur kvinnans välbefinnande relaterar till kvinnors tilltro 
till egen förmåga att hantera förlossningen och om det fanns en association med antalet obstetriska 
interventioner och förlossningsutfall. 
Kvinnorna beskriver hur de ser på sin egen förmåga att hantera förlossningen genom sina berättelser 
och sina val av positionering (delarbete I & II). För att testa om det var möjligt att finna mätbar 
association mellan kvinnas tilltro till sin egen förmåga att hantera förlossningen och när hon sökte 
vård, antalet interventioner som genomfördes under förlossningen och förlossningsutfall översattes 
instrumentet CBSEI (Lowe, 1993). Det framkom inget statistiskt säkerställt samband mellan kvinnors 
skattade tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen och i vilket skede de sökte vård utifrån 
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cervix dilatation. Däremot fanns det ett statistiskt signifikant samband mellan användande av 
epiduralblockad och skattad tilltro till egen förmåga. Kvinnor med en högre tilltro till sin förmåga 
använde i mindre utsträckning epiduralblockad än de med lägre tilltro till sin förmåga att hantera 
förlossningen. Resultatet är ett nytt forskningsresultat som inte tidigare är påvisat. En studie från   
USA har tidigare studerat sambandet men inte kunnat påvisa en association mellan   
smärtlindringsmetod och skattad tilltro till egen förmåga att hantera förlossningen (Stockman, 2001). 
Fyndet är intressant och anledningen till resultatet kan diskuteras. Forskningsresultat har visat att 
kvinnor med en lägre tilltro till egen förmåga kan uppleva en högre smärtintensitet under 
förlossningsprocessen (Callister et al., 2001; Stockman, 2001), vilket skulle kunna vara en anledning. 
En annan förklaring kan vara att de som har en lägre skattad tilltro till egen förmåga oftare har en 
högre grad av rädsla inför förlossningen. Forskningsresultat har visat att förlossningsrädda kvinnor 
använder epiduralblockad som smärtlindringsmetod i högre utsträckning (Alehagen, Wijma, 
Lundberg, & Wijma, 2005; Kukulu & Demirok, 2008). Deltagarna i avhandlingens delarbete IV, hade 
inte en hög frekvens av förlossningsrädsla som skulle kunna förklara användandet av   
epiduralblockad. Endast 10 % hade förlossningsrädsla (W-DEQ ≥85) och 3 % svår förlossningsrädsla 
(W-DEQ ≥100). 
Om jag än en gång återknyter till de tidigare kvalitativa studiernas resultat skulle en orsak till den 
högre andelen epiduralblocka bland de kvinnor som har en lägre tilltro till sin egen förmåga att 
hantera förslossningen kunna vara, att kvinnan ger uttryck för en önskan att lämna över ansvaret för 
förlossningen till de professionella, och att det är de professionella som anser att epiduralblockad är 
en lämplig smärtlindringsmetod. 
Det finns all anledning att försöka stärka kvinnors tilltro till sin egen förmåga att hantera sin 
förestående förlossning, eftersom det finns en relation mellan kvinnans tilltro till egen förmåga och 
välbefinnande. Det fanns ett starkt statistiskt signifikant samband mellan förlossningsrädsla och tilltro 
till egen förmåga (IV). Detta är ett resultat som är i linje med tidigare forskning (Lowe, 2000; 
Salomonsson et al., 2013). Även kvinnans sinnesstämning och upplevd kraftfullhet och känsla av 
sammanhang var statsitsikt signifikant korrelerat med tilltron till egen förmåga. Genom att känna 
begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet får människan en tillgång och en motståndskraft vid 
stressiga situationer (Eriksson & Lindstrom, 2006). Därmed kan det antas att om kvinnans tilltro till 
sin egen förmåga kan stärkas under graviditeten kan hennes välbefinnande öka vilket kan påverka 
både förlossningsupplevelse och tiden efter förlossningen. 
Slutligen var även syftet att validitetstesta ett instrument som skattar kvinnors tilltro till egen förmåga 
att hantera förlossningen. Det översatta instrumentet Swe-CBSEI (delarbete III) kan användas för att 
finna de kvinnor som har en svagare tilltro till sin egen förmåga. Instrumentet är validt och reliabelt 
och testat för den svenska kontexten. Om instrumentet används kliniskt, rekommenderas att endast 
en skala används, den som skattar self-efficacy expectancy för aktivt öppningsskede. 
Instrumentet kan också reduceras med de föreslagna tre frågorna (v.g. se artikel delarbete III). Det 
skulle innebära ett instrument som omfattar endast 12 frågor, och som därmed blir lätt att 
administrera och även att använda vid eventuella interventioner för att stärka kvinnans tilltro till egen 
förmåga och för att följa upp resultat av interventioner under graviditeten. 
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10.2 Metoddiskussion 

10.2.1 Kvalitativ metod 
En konstruktivistisk grundad teori använder följande fyra kvalitetskriterier för att bedöma 
metodanvändning och resultat; tillförlitlighet, originalitet, resonans och användbarhet (Morse, 2009). 
Nedan knyts dessa an till de två första delarbetena i avhandlingen. 
Det första kvalitetskriteriet är ”tillförlitlighet” som synliggörs genom att jag omsorgsfullt har följt 
metodens samtliga analyssteg och presenterar dem utifrån grundad teori med en konstruktivistisk 
riktning. Analysen har hållits datanära för att kunna härledas men även för att kunna visa på 
deltagarnas egna handlingar. Citat används för att visa på resultatens rimlighet och relevans. I 
avhandlingens ramverk har jag valt att lyfta in ytterligare citat som stärker kärnkategoriernas relevans 
(Charmaz, 2006). De teoretiska koderna växte fram ur data och förtjänar därmed sin plats och en 
teoretisk mättnad nåddes innan analys avslutades. Studierna ägde rum i en begränsad del av Sverige, 
där kvinnor har begränsade valmöjligheter för förlossningsvård. När teoretiskt urval gjordes fanns   
en strävan efter att få fylligare data. Detta kan göras genom att samla in ny data, nya datakällor   
med mera variation i urvalet (Glaser, 2010). Det fanns en svårighet att få en variation med 
avseende på etnicitet och civilstånd, eftersom kvinnorna var en relativt homogen grupp. En större 
variation hade varit möjligt med ett vidgat upptagningsområde och som hade omfattat en större 
stad. Däremot kunde en variation ske med avseende på normal förlossning och de som hade 
upplevt en mer komplicerad förlossning vilket ansågs viktigt eftersom det kunde påverka kvinnans 
upplevelse. Det andra kriteriet är ”originalitet”, som ses i delarbetenas resultat genom att ny kunskap 
har framkommit om det tidiga förlossningsskedet. Platsens betydelse för kvinnorna framkom i 
sekundäranalysen. Plats som begrepp är inte så välanvänt inom vårdvetenskapen. Glaser betonar att 
forskaren måste vara öppen för begrepp och teorier inom olika områden och inte enbart använda 
områdets egna modeller och teorier (Glaser, 2010). 
Det tredje kvalitetskriteriet är ”resonans”, som jag har försökt att tydliggöra genom att på ett enkelt, 
men samtidigt tillräckligt komplext, sätt förklara huvudproblemet som upplevs av kvinnorna i det  
tidiga förlossningsskedet. Studiernas ansats var induktiv och intervjuerna eftersträvades att hållas så 
öppna som möjligt, för att få kvinnornas röst att framträda. Det resultat som framkom prövades i de 
nästkommande intervjuerna och i slutet av datainsamlingen konfirmerades resultatet av kvinnorna 
själva. Resultatet från de två delarbetena har presenterats för obstetriker och barnmorskor nationellt 
och internationellt och har bekräftats genom igenkännande, även från barnmorskor som geografiskt 
har ett relativt långt avstånd till Sverige såsom, Australien, New Zealand och Kina. Resultaten kan 
därmed troligen ses som överförbara till andra kontexter än de svenska. 
Slutligen det fjärde kriteriet ”användbarhet” vilket kan nås genom en ökad förståelse av fenomenet 
"tidigt förlossningsskede". Delarbetenas resultat och den substantiva teorin från sekundäranalysen, kan 
tillsammans bidra till att förklara vad som händer i det tidiga förlossningsskedet och vad som är 
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huvudproblematiken för kvinnorna. Genom den ökade förståelsen kan bemötande och omvårdnad 
av kvinnor som skrivs in i tidigt förlossningsskede förbättras. För att möjliggöra en användbarhet har 
jag försökt att ge en beskrivning av kontexten kvinnorna befinner sig i, samt när i tiden studierna har 
ägt rum. 

10.2.2 Kvantitativ metod 
De två kvantitativa studierna hade ett konsekutivt urval (III & IV). Ambitionen var att samtliga 
kvinnor som var inskrivna under studieperioden skulle tillfrågas. Dessvärre fanns det kvinnor som 
inte gavs möjlighet att delta eftersom de aldrig tillfrågades av barnmorskan. Trots påstötningar var 
det enstaka barnmorskor som inte tillfrågade om deltagande. Hög arbetsbelastning och glömska var 
skäl som angavs för att inte tillfråga. Av de kvinnor som blev tillfrågade om deltagande var det dock 
ett litet antal som tackade nej, eller lämnade in ett formulär som inte var ifyllt. Det interna bortfallet i 
formulär och skattningsskalor var också mycket lågt. Störst internt bortfall hade skalan W-DEQ 
(9.8%) som mäter förlossningsrädsla. Detta trots att skalan varken var placerad först eller sist i 
formuläret. Skalan innefattar några frågor som handlar om kvinnan har haft tankar på om barnet   
skall dö eller skadas vid förlossningen. Kanske kan det interna bortfallet förklaras med att vissa 
frågor kan upplevas som obehagliga att svara på? 
Det var 406 kvinnor som deltog i tredje och fjärde delarbetet. Urvalets storlek beräknades utifrån 
antal frågor som CBSEI innehöll. För att genomföra en explorativ faktoranalys bör antalet deltagare i 
datamaterialet vara 5 personer/fråga (Rattray & Jones, 2007). Statistisk styrka för delarbete IV 
diskuterades, men innebar en svårighet att räkna fram, eftersom vi när studien planerades inte hade 
några säkra uppgifter om hur många kvinnor som sökte vård i tidigt förlossningsskede i Sverige. 
Delarbete III fick därmed styra urvalets storlek. Det är möjligt att statistiska signifikanta skillnader 
inte har kunnat finnas på grund av ett för litet antal deltagare. Framförallt vad gäller de variabler som 
inte var så frekvent förekommande som exempelvis kejsarsnitt, låg apgar score på barn, men även 
kvinnor  som söker vård i tidigt förlossningsskede. För att inkluderas i gruppen som sökt vård i tidigt 
förlossningsskede skulle kvinnan bedömts ha ett vaginalt cervix status ≤3 cm. Här finns ett antal 
kvinnor som inte blivit vaginalt undersökta vid ankomst till förlossningsavdelningen och som därmed 
inte kunde grupperas till tidig vårdsökande eller inte (missing values, 7.6%). Bland dessa var kvinnor 
som hade en spontan vattenavgång men även kvinnor som sökt vård för oregelbundna 
sammandragningar. 

10.2.3 Förklara och förstå fenomen, är det möjligt? 
Avslutningsvis vill jag diskutera användandet av både kvalitativ och kvantitativ metod i avhandlingen. 
Hacking (2008), lyfter frågan och ett varningens finger, om forskning som handlar om människor 
skall använda metoder som har sitt ursprung inom naturvetenskapen. Med detta avser han statistiska 
metoder som försöker förklara och förutsäga, metoder som jag har använt i avhandlingens delarbeten 
(III & IV). Enligt Little(1991), är det möjligt, men när statistik används bör resultaten ramas in i en 
omgivande välskriven berättelse, där deltagare och kontext samt tiden när studien äger rum delges. 
Det är dock inte enbart kvantitativ metod som försöker förklara fenomen. Charmaz anser att också 
grundad teori kan svara på frågan ”varför” och därmed försöka förklara fenomen (Charmaz, 2012). 
Genom att i analysprocessen försöka att besvara frågorna "vad som sker" och "hur det sker", anser 
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Charmaz också att "varför" besvaras. 
Men kan vi då förstå någon annan människas upplevelse, vilket var syftet i delarbetet I och II? 
Östlinder (2009) argumenterar för att det kan låta sig göras. Med metoder som öppna intervjuer, kan 
vi lyssna på andras berättelser och deras självförståelse, hur upplevelsen är inifrån. När vi lyssnar till 
den andre personen och lägger till vår egen förståelse utanpå berättelserna, kan en förståelse nås. 
Förståelsen sker genom tolkning, som möjliggör att den enskilda människans handlande, upplevelse 
och en hur hon tillskriver mening till olika fenomen kan förstås (Little, 1991). Konstruktivistisk 
grundad teori är i linje med både Östlinder (2009) och Little (1991). Charmaz (2006) betonar att 
forskningsprocessen äger rum i en interaktion mellan forskaren och det som beforskas och att 
forskaren tolkar. Avhandlingens fyra delarbeten bidrar således gemensamt med sina metoder till att 
både förklara och förstå det tidiga förlossningsskedet samt de relationer som finns mellan kvinnans 
välbefinnande under graviditet och hennes tilltro till sin egen förmåga att hantera förlossningen. 

10.3 Vilka kunskapsluckor finns kvar? 
För att sträva efter en samlad bild, är det av intresse att studera tidigt förlossningsskede även utifrån 
de professionellas perspektiv. Det kan ske genom studier som fokuserar på det kliniska resonemang 
som förs. Hur resonerar barnmorskan eller obstetrikern när de väljer att skriva in en kvinna eller inte, 
i tidigt förlossningsskede och hur väljer de och rättfärdigar de sitt handlande, när de väljer att 
intervenera, eller när de avstår från intervention. Barnmorskorna var mycket osynliga i kvinnornas 
berättelser. Det är därmed viktigt att fortsatt forskning fokuserar på vårdrelationen mellan 
barnmorskan och kvinnan, när kvinnan vårdas på förlossningsavdelning i tidigt skede. Om kvinnan 
väljer att lämna över sitt ansvar till de professionella vad innebär det och hur tillvaratas det ansvaret  
på bästa sätt? 

10.4 Slutsats och implikationer
Graviditeten är en övergångsprocess som väcker mycket känslor och innebär en ökad sårbarhet. Om 
kvinnan värderar sin egen förmåga att hantera den förestående förlossningen som låg, kan det   
innebära en ökad upplevelse av stress inför förlossningen och minskat välbefinnande. När förlossningen 
startar är det essentiellt för kvinnan att befinna sig på en plats där hon känner sig trygg och säker. En 
trygg plats, innebär olika för olika kvinnor, beroende på hur de bedömer sin egen förmåga att hantera 
förlossningen och hur de ser på sin kropps förmåga att föda. För vissa kvinnor är det sjukhuset som 
symboliserar trygghet och säkerhet, en plats där de kan välja att lämna över ansvaret till de 
professionella. En plats där någon tar hand om dem själva och ser till att förlossningen fortskrider. 
Sjukhuset är också en plats där barnets välmående observeras. För andra kvinnor är hemmet den 
plats som ger trygghet och säkerhet i det tidiga förlossningsskedet. Ett hem som används som ett slags 
basläger, som de kan välja att utgå ifrån och återvända till utifrån sina behov. Kvinnans val av plats 
påverkar i sin tur kvinnans upplevelse och hur de hanterar det tidiga förlossningsskedet.

50 



Tidigt förlossningsskede är en sensitiv period som inte bör negligeras. Genom en ökad förståelse av 
de problem som finns men även den egenkraft som kvinnan har, kan bemötandet och   
omvårdnaden för de som skrivs in i skedet förbättras. Genom att förkorta och endast använda en 
skala av Swe-CBSEIs fyra skalor erhålls ett enkelt och lätt administrerat instrument för att fånga  
upp de kvinnor som har en låg tilltro till sin kropps förmåga och till sig själva, att hantera den 
förestående förlossningen. Implementering av självstärkande interventioner under graviditeten kan 
införas för att stärka dessa kvinnors tilltro till egen förmåga. 
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