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Sammanfattning 
 
Under graviditeten uppstår vanligen viss oro från lättare funderingar 
till uttalad rädsla inför förlossningen. Föreliggande studie är en 
randomiserad, kontrollerad pilotstudie i syfte att undersöka om en 
förberedelsemodell i gruppformat baserad på ACT (Acceptance and 
Commitment Therapy) kan påverka upplevelsen före förlossningen 
hos gravida kvinnor med viss förlossningsoro jämfört med en 
kontrollgrupp. Behandlingsgruppen bestod av 12 gravida kvinnor 
vilka uppdelade i tre grupper deltog i fyra gruppsamtal. 
Kontrollgruppen bestod av tio gravida kvinnor som vid ett tillfälle 
erhöll information och psykoedukation. För utvärdering av 
behandlingen mättes graden av självskattad oro och rädsla inför 
förlossningen, graden av självskattad ångest och depression, 
tendensen att undvika obehagliga upplevelser samt upplevelse av 
hälsa och livskvalitet. Resultaten visar att oron och rädslan inför 
förlossningen sjunkit signifikant i såväl behandlings- som 
kontrollgrupp. Studien ger emellertid inget stöd för att en 
acceptansbaserad intervention skulle vara att föredra inom denna 
grupp. Synpunkter på fortsatt forskning inom området diskuteras 
avslutningsvis.  

 
 

Nyckelord: förlossningsförberedelse, förlossningsrädsla, Acceptance 
and Commitment Therapy. 

 
  
 
 

Förord 
 
Planering och genomförande av denna studie skedde tillsammans med Marianne Bonnert, 
psykologstudent vid Uppsala Universitet, samt Rikard Wicksell, leg. psykolog vid Astrid 
Lindgrens Barnssjukhus. Jag och Marianne höll i de tre förberedelsegrupperna samt 
kontrollgruppens informations- och psykodedukationstillfälle tillsammans. Vi har därefter av 
praktiska skäl skrivit varsin uppsats, oberoende av varandra, på delar av samma datamaterial. 
Inom projektet som helhet genomfördes ett stort antal mätningar före, under och efter 
förlossningen. För föreliggande arbete ligger betoningen på att undersöka om upplevelsen 
före förlossningen påverkats varför endast de mått som bedömts som mest relevanta för 
frågeställningen ingår i analysen. 
 
Studien genomfördes i samarbete med BB Stockholm. I BB Stockholms regi drivs två 
barnmorskemottagningar samt en förlossningsklinik. 
 
Ett stort tack till studiens alla deltagare, Marianne och Rikard samt all hjälpsam personal på 
BB Stockholm! Tack också Jonas för ovärderlig hjälp med uppsatsskrivandet!  
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Inledning 
 
Graviditet och förlossning är en av de viktigare perioderna i en kvinnas liv som också medför 
en ökad sårbarhet. En potentiell risk för mödra- barnsjuklighet/-dödlighet existerar även om 
den idag är liten eftersom vi har en mycket god mödra- och förlossningsvård i Sverige. 
Graviditet och förlossning är också händelser utöver tidigare erfarenheter vilka innebär en 
omställning för kvinnan. Inför förlossningen uppstår vanligtvis viss oro och osäkerhet i 
varierande grad från lättare funderingar och orostankar till uttalad förlossningsrädsla. 
 
Faktorer som påverkar förlossningsupplevelsen 
 
Förlossningsupplevelsen består av många komponenter och påverkas av faktorer före 
graviditeten, under graviditeten och under förlossningen. Goodman, Mackey och Tavakoli 
(2004) har i sin studie sammanställt en översikt över tidigare forskning angående 
förlossningsupplevelsen. Faktorer som tidigare visat sig betydelsefulla i sammanhanget är 
graden av smärta och kontroll, förväntningar på förlossningen, förlossningsförberedelse samt 
demografiska faktorer. Forskningen är dock i viss mån motstridig. Goodman et al. (2004) 
fann att graden av personlig kontroll är starkt relaterad till tillfredställelse med 
förlossningsupplevelsen. Dessutom fann man att infriade förväntningar på förlossningen var 
relaterade till tillfredställelse med den egna prestationen i sammanhanget. För att öka andelen 
kvinnor nöjda med förlossningen rekommenderades personalen inom förlossningsvården 
understödja kvinnors strävan efter personlig kontroll och en förlossningsupplevelse i linje 
med kvinnans förväntningar på densamma.  
 
Hodnett (2002) visade i en översiktsstudie av 137 forskningsrapporter inom området att de 
personliga förväntningarna på förlossningen, stödet och samspelet med vårdpersonalen samt 
graden av delaktighet i beslutsfattande var de viktigaste faktorerna relaterade till en 
tillfredställande förlossning. Dessa faktorer visade sig ha större påverkan på 
förlossningsupplevelsen än t ex ålder, socioekonomisk status, etnicitet, 
förlossningsförberedelse eller förlossningsmiljön. Inte heller graden av smärta, administrering 
av smärtstillande eller andra medicinska interventioner visade sig påverka 
förlossningsupplevelsen i samma utsträckning som vårdpersonalens attityder och beteenden. 
 
De olika komponenter som tillsammans utgör förlossningsupplevelsen kan också påverka 
varandra sinsemellan. Så kan exempelvis förväntningarna på förlossningen påverka 
smärtupplevelsen. Fridh och Gaston-Johansson (1990) fann att varken förstföderskor eller 
omföderskor hade realistiska förväntningar på förlossningen. Kvinnorna upplevde mer smärta 
och obehag än förväntat och omföderskorna förväntade sig att de skulle behöva mer 
smärtlindring än de faktiskt behövde. Omföderskor som förväntade sig mycket smärta 
rapporterade mer smärta jämfört med de som förväntade sig mindre smärta. 
 
Green och Baston (2003) undersökte hur olika aspekter av kontroll i samband med förlossning 
är relaterade till varandra. Tre aspekter av kontroll framkom; känsla av kontroll i förhållande 
till personalen, känsla av kontroll av eget beteende och känsla av kontroll under värkarbetet. 
Kontroll i förhållande till personalen var beroende av ett omtänksamt och respektfullt 
bemötande. Känslan av kontroll av eget beteende och kontroll under värkarna påverkades av 
graden av smärta och smärtstillande samt förväntningar på förlossningen. Alla tre aspekterna 
av kontroll var relaterade till en tillfredställande förlossning. Paritet visade sig påverka de tre 
aspekterna av kontroll och omföderskor kände större kontroll än förstföderskor. Ju större oro 
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förstföderskorna kände för den förlossningsrelaterade smärtan desto mindre upplevelse av 
kontroll hade de sedan under förlossningen. 
 
Förlossningsrädsla 
 
Det finns ännu inte någon enhetligt fastställd diagnos för förlossningsrädsla men enligt ARG-
rapporten angående förlossningsrädsla (2004) kan man för kliniska ändamål dela in 
förlossningsrädsla i fyra undergrupper. Grupperna definieras såsom förlossningsfobi, svår 
förlossningsrädsla, måttlig förlossningsrädsla och lätt förlossningsrädsla. Förlossningsfobi 
innebär en extrem rädsla för förlossningen som medför undvikande av graviditet eller av 
vaginal förlossning. Svår förlossningsrädsla definieras som rädsla som medför att kvinnan 
inte vågar bli gravid eller föda vaginalt eller som medför ett psykiskt illabefinnande som i stor 
utsträckning stör kvinnans vardag och/eller funktioner. Måttlig förlossningsrädsla innebär oro 
som kvinnan kan ha svårt att hantera utan hjälp och stöd, men som inte medför ett ständigt 
psykiskt illabefinnande. Lätt förlossningsrädsla innebär oro som kvinnan kan hantera och som 
ger henne möjlighet att förbereda sig inför förlossningen.  
 
Areskog, Uddenberg och Kjessler (1981) visade att sex procent av en normalpopulation 
gravida kvinnor uppfyllde kriterierna för svår förlossningsrädsla och 17 % uppfyllde 
kriterierna för måttlig förlossningsrädsla. I en översiktsartikel angående förlossningsrädsla av 
Saisto och Halmesmäki (2003) uppges att förlossningsrädsla komplicerar 20 % av 
västerländska graviditeter. Zar, Wijma och Wijma (2002a) fann att 2.4 % hade en klar 
förlossningsfobi. Söderquist, Wijma och Wijma (2004) kunde i en studie av 1224 gravida 
kvinnor konstatera att 2.3 % av kvinnorna med anledning av den kommande förlossningen 
uppfyllde samtliga DSM-kriterier för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Ytterligare 5.8 % 
uppfyllde tre av fyra av dessa kriterier under senare delen av graviditeten. Den kommande 
förlossningen tycks därmed kunna ge upphov till liknande symtom som de efter en traumatisk 
upplevelse. Förlossningsrädsla förekommer inte bara före, utan också under och efter 
förlossningen. Förstföderskor rapporterades av Zar, Wijma och Wijma (2002b) i genomsnitt 
vara mer rädda inför sin förlossning men majoriteten av de svårast förlossningsrädda bestod 
av omföderskor.  
 
Hos omföderskor med förlossningsrädsla anges i stor utsträckning en traumatisk upplevelse 
vid en tidigare födsel orsaka besvären. Enligt tidigare forskning är förekomsten av en negativ 
förlossningsupplevelse relativt vanlig. Waldenström, Hildingsson, Rubertsson och Rådestad 
(2004) visade i en svensk studie vid uppföljning ett år efter förlossningen att sju procent av 
kvinnorna hade en mycket negativ inställning till förlossningen. Följande riskfaktorer 
identifierades; oväntade medicinska problem (såsom akut kejsarsnitt, komplikationer med 
barnet), sociala faktorer (såsom oönskad graviditet, bristande stöd från partner), faktorer 
relaterade till kvinnans upplevelse under förlossningen (såsom graden av smärta och bristande 
kontroll) samt faktorer relaterade till vårdpersonalen (tid och stöd). Komplikationer under 
förlossningen som ledde till akut kejsarsnitt eller att ha upplevt värsta tänkbara smärta var de 
starkaste prediktorerna för en generellt negativ upplevelse. Kvinnor med värsta tänkbara 
smärta som fått epiduralbedövning var lika benägna att ha en mycket negativ upplevelse av 
förlossningen som de kvinnor som rapporterade lika stark smärta och inte fick 
epiduralbedövning. Wijma, Söderquist och Wijma (1997) har visat att en traumatisk 
förlossningsupplevelse kan ge upphov till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) samt att detta 
är relaterat till tidigare psykiatrisk/psykologisk kontakt, en negativ förlossningsupplevelse, 
födelse av första barnet samt en negativ upplevelse av kontakten med förlossningspersonalen. 
Av 1640 kvinnor uppfyllde 28 kvinnor (1.7 %) kriterierna för PTSD.  
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Kvinnor med förlossningsrädsla rapporterade oro för outhärdlig smärta, bristande förtroende 
för personalen, bristande tilltro till den egna förmågan att kunna föda, rädsla för att gå sönder 
eller skräck för att dö, rädsla för att tappa kontrollen eller för att barnet skall skadas (Sjögren, 
1997). Hos en normalpopulation gravida angavs barnets liv och hälsa som den vanligaste 
anledningen till oro inför förlossningen (Geissbuhler & Eberhard, 2002). 
 
Förlossningsrädsla är också relaterad till kvinnans personliga förutsättningar samt den sociala 
situation hon lever i. Egenskaper som visat sig betydelsefulla i sammanhanget är 
konstitutionell ångestbenägenhet, dålig självkänsla, depressivitet, missnöje med partner samt 
bristande stöd (Saisto et al., 2003). Bland förlossningsrädda förstföderskor finns kvinnor som 
tidigt under uppväxten hört om svåra förlossningsupplevelser samt kvinnor som utsatts för 
sexuella övergrepp (Ryding, 1993; Hofberg & Brockington, 2000). Både först- och 
omföderskor som är deprimerade kan känna att de inte har ork att föda vaginalt med den 
ansträngning som de tänker sig att det kan innebära. Förlossningsrädsla tycks vara vanligare 
hos kvinnor med psykiatriska diagnoser än hos psykiskt helt friska kvinnor (Andersson, 
Sundstrom-Poromaa, Bixo, Wulff, Bondestam & Strom 2003). Saisto, Kaaja, Ylikorkala och 
Halmesmäki (2001) har i en experimentell studie med så kallat ”cold pressor test” visat att 
förlossningsrädda stod ut med smärtan signifikant kortare tid och skattade upplevelsen som 
mer smärtsam jämfört med kvinnorna utan förlossningsrädsla.  
 
Ett fåtal behandlingsstudier angående stödsamtal/psykoterapi och förlossningsrädsla har 
hitintills genomförts. Areskog och Wijma (1985, refereras i ARG-rapporten angående 
förlossningsrädsla, 2004) genomförde samtalsbehandling med 32 gravida kvinnor med stark 
förlossningsrädsla. I samtalet lades vikt vid existentiella frågor. Kvinnorna var överlag nöjda 
med behandlingen och 46 % ändrade önskan om planerat kejsarsnitt. Studien saknar 
kontrollgrupp. Ryding (1993) studerade psykodynamisk behandling vid förlossningsrädsla. 
Kvinnorna var över lag nöjda med behandlingen och 52 % ändrade önskan om planerat 
kejsarsnitt. Studien saknar kontrollgrupp. Sjögren (1998) genomförde en retrospektiv studie 
av kvinnor som p g a svår förlossningsrädsla fått psykosomatiskt stöd under graviditeten. 
Kvinnor som sökt hjälp under graviditeten för uttalad förlossningsrädsla matchades med en 
normalgrupp gravida kvinnor. De behandlade kvinnorna mindes graviditeten som en mindre 
positiv upplevelse än kontrollgruppen. Däremot var kvinnorna i behandlingsgruppen lika 
nöjda med sin förlossning som kvinnorna i kontrollgruppen. I studien ändrade 60 % av de 
förlossningsrädda kvinnorna önskan om planerat kejsarsnitt.  
 
Saisto, Salmela-Aro, Nurmi, Könönen och Halmesmäki (2001) genomförde en randomiserad 
kontrollerad studie av effekten av kognitiv psykoterapi för gravida med förlossningsrädsla. 
Behandlingsgruppen fick fem sessioner med en psykoterapiutbildad obstetriker samt en 
session med en barnmorska med erfarenhet av förlossningsrädda kvinnor. Kontrollgruppen 
fick två sessioner med samma obstetriker. Resultatet visade att kvinnorna i 
behandlingsgruppen rapporterade en klar minskning av ångest efter behandlingen vilket inte 
kontrollgruppen gjorde. De behandlade kvinnorna hade dessutom kortare förlossningar. 
Kvinnorna i båda grupperna ändrade sin önskan om kejsarsnitt i lika stor utsträckning (62 %) 
och var deprimerade postpartum i samma grad. Förlossningarna hade upplevts positivt i båda 
grupperna med en liten skillnad till behandlingsgruppens nackdel; de hade känt sig mindre 
trygga under förlossningen. 
 
Ryding, Persson, Onell och Kvist (2003) utvärderade förlossningsupplevelse, förekomsten av 
PTSD och upplevelse av graviditets- och förlossningsrelaterad vård hos en grupp uttalat 
förlossningsrädda kvinnor jämfört med en normalgrupp gravida kvinnor. Kvinnorna 
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matchades med avseende på ålder, paritet och förlossningssätt. Gruppen förlossningsrädda 
kvinnor fick under graviditeten 1-14 stödsamtal av barnmorska specialiserad på 
förlossningsrädsla. Det är också den form av stöd som vanligtvis erbjuds förlossningsrädda 
kvinnor. Normalgruppen erhöll endast sedvanlig förlossningsförberedande vård. 
Behandlingsgruppen rapporterade en mer skrämmande förlossningsupplevelse och högre 
frekvens av PTSD postpartum än jämförelsegruppen. Däremot var majoriteten av de 
förlossningsrädda kvinnorna nöjda med den vård de fått. Upplevelsen av förlossningen som 
skrämmande samt den höga förekomsten av PTSD (19 %) tyder dock på att behov av mer 
effektiva behandlingsformer föreligger. 
 
Det finns hitintills således få behandlingsstudier på området. Vilken metod man än använder 
ändrar sig ca hälften av kvinnorna som p g a förlossningsrädsla initialt önskat kejsarsnitt och 
evidens för bästa behandlingsmetod saknas ännu. En betydande andel av gravida först- och 
omföderskor upplever dock rädsla inför, under och efter förlossningen. Faktorerna som 
påverkar rädslan och förlossningsupplevelsen tycks vara flera. Ett centralt tema som 
framkommer i forskningen på området är rädslan för att tappa kontrollen. Kontroll är i 
sammanhanget inget enhetligt begrepp. Enligt Björklund i ARG-rapporten angående 
förlossningsrädsla (2004) kan kontroll stå för självkontroll och kvinnans krav att kontrollera 
sina egna reaktioner. Det kan innebära prestationskrav angående att klara av förlossningen 
och en svårighet att anpassa sig till det oförutsedda i förlossningsförloppet. Känsla av kontroll 
kan också innebära delaktighet och tillit till vårdgivarna, sig själv och sin kropp. Rädslan att 
förlora kontrollen förenar förlossningsrädsla med flera av de vanligare ångeststörningarna 
(Barlow, 2002). 
 
Kontroll av obehag 
 
En vanlig strategi för att behålla fattningen och undvika att förlora kontrollen är att försöka 
styra över tankeinnehållet med exempelvis bortträngning och/eller distraktion. Wegner (1994) 
har bedrivit forskning kring mentala kontrollprocedurer och de processer som uppstår vid 
försök att styra tankeinnehållet. Enligt Wegner består kontrollförmågan av två parallella 
processer; en operativ process (”operating process”) och en kontrollerande process 
(”monitoring process”). Den operativa funktionen antas understödja sökandet efter mentala 
processer konsistenta med det eftersträvade mentala innehållet. Den kontrollerande 
funktionen antas, likt en termostat, söka efter mentala processer inkonsistenta med det 
eftersträvade mentala innehållet. Detta sker för att kontrollera om den operativa processen 
skall aktiveras eller ej. I många fall antas förmågan att kontrollera det mentala innehållet 
fungera tillfredställande förutsatt att den mentala kapaciteten är tillräcklig. Påfrestning (t ex 
tidspress, distraktion eller kognitiv belastning) antas reducera den mentala kapaciteten. Under 
sådana omständigheter kan den kontrollerande processen komma att överträffa den operativa 
processen och därmed påverka individens mottaglighet för kognitivt innehåll motsatt det 
eftersträvade. Aktivering av den kontrollerande processen (sökfunktionen som indikerar att 
kontrollsystemet misslyckats) är därmed i sig tillräckligt för att dess innehåll ska 
medvetandegöras, en så kallad ironisk process. 
 
Wegner presenterar i artikeln sin tidigare forskning som stödjer förekomsten av ironiska 
processer vid en rad olika tillstånd av mentala procedurer exempelvis tankesupression 
(”thought supression”), koncentration, känsloreglering, avslappning, sömn och smärta. Vid 
studium av tankesupression (refereras i Wegner, 1994) instruerades deltagarna att tänka högt 
samtidigt som de försökte låta bli att tänka på en vit björn. Uppgiften visade sig svår att klara 
och det kognitiva innehållet växlade mellan distraktion och tanken på den vita björnen. 
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Deltagarna distraherade sig, varpå tanken på den vita björnen återkom, varpå deltagarna ånyo 
distraherade sig, varpå tanken på den vita björnen åter gjorde sig påmind etc. Vid 
tankesupression antas den operativa funktionen söka efter sådant som inte är x (distraktion) 
och den kontrollerande funktionen söka efter x. Sökande efter specifik egenskap (”feature 
positiv search”) antas vara en enklare procedur än sökandet efter det som inte är den specifika 
egenskapen (”feature negative search”) och risken för ironiska processer ökar därmed. 
 
I en annan studie (refereras i Wegner, 1994) ombads deltagarna tänka på antingen ett glatt 
eller sorgligt minne. De som tänkte på ett sorgligt minne fick i uppgift att försöka låta bli att 
känna sig ledsna, fick ingen speciell instruktion eller instruerades att försöka känna sig ledsna. 
De deltagare som tänkte på ett glatt minne instruerades att försöka känna sig glada, fick ingen 
speciell instruktion eller instruerades att försöka att inte känna sig glada. Hälften av 
deltagarna fick samtidigt i uppgift att hålla i minnet ett niosiffrigt tal. De deltagare som endast 
försökte kontrollera sin sinnesstämning samtidigt som de tänkte på ett glatt eller sorgligt 
minne klarade detta. De som försökte känna en positiv sinnesstämning (att känna sig glad 
eller att inte känna sig ledsen) kände en mer positiv sinnesstämning och de som försökte 
känna en negativ sinnesstämning (att känna sig ledsen eller att inte känna sig glad) kände en 
mer negativ sinnesstämning. De deltagare som samtidigt hade i uppgift att hålla ett niosiffrigt 
tal i minnet misslyckades däremot med att kontrollera sin sinnesstämning. De rapporterade 
istället en sinnesstämning motsatt den de försökte uppnå. Resultaten var också i linje med 
hypotesen att det är svårare att undertrycka en sinnesstämning än att försöka skapa en 
sinnesstämning. De som försökte att inte känna sig glada respektive ledsna misslyckades till 
stor del och de som försökte känna sig glada eller ledsna misslyckades bara delvis. 
 
I en studie av Eifert och Hefner (2003) visades att acceptansstrategier kan vara mer 
gynnsamma än kontrollstrategier. Ena gruppen försökspersoner instruerades att vid inhalering 
av CO2 försöka kontrollera de symtom som uppstår vid koldioxidöverskott/syreunderskott. 
Den andra gruppen instruerades att acceptera symtomen och den tredje gruppen fick ingen 
specifik instruktion. Jämfört med gruppen som instruerades att försöka kontrollera symtomen 
och gruppen utan instruktion rapporterade gruppen som instruerats att acceptera symtomen 
mindre intensiv rädsla och färre katastroftankar under övningen. De visade också en lägre 
grad av undvikandebeteende inför uppgiften. Liknande resultat visades i en studie med 
patienter med panikstörning som instruerades att antingen acceptera eller undertrycka de 
symtom som uppstod vid inhalering av CO2 (Levitt, Brown, Orsillo & Barlow, 2004). 
Symtomintensiteten skiljde inte mellan de två betingelserna men de som instruerades att 
undertrycka paniken var mer ångestfyllda och visade högre grad av undvikande inför 
uppgiften. 
 
Det finns således ett begynnande stöd för att kontroll av aversiva erfarenheter kan vara 
negativt och i sig intensifiera obehaget. Detta leder till slutsatsen att ett möjligt angreppssätt 
för ökat välbefinnande kan vara minskad kontroll, inte en strävan efter att öka densamma.  
 
Acceptance and Commitment Therapy 
 
I ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en form av beteendeterapi, utgås ifrån 
antagandet att varje individ har möjlighet att leva ett meningsfullt liv i linje med sina 
personliga värderingar (Hayes, Strohsal & Wilson, 1999). Detta även när livet inbegriper 
obehag såsom smärta, rädsla och ångest. Med det inte sagt att det skulle finnas ett 
självändamål i att lida men att det ibland kan vara en oundviklig del i att vara människa. Om 
individen i stor utsträckning undviker obehagliga upplevelser riskerar detta att ske på viss 
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bekostnad av möjligheten att leva ett meningsfullt liv. Avsiktliga åtgärder för att undvika, 
kontrollera eller minska olika inre upplevelser (tankar, känslor, minnen och kroppsliga 
sensationer), s k upplevelsemässigt undvikande (”experiential avoidance”) kan vara 
symtomreducerande och funktionella på kort sikt men långsiktigt dysfunktionella då livet 
därmed ofta begränsas.  
 
Ett led i att öka acceptansen för obehagliga upplevelser är att skapa en förståelse för att 
människor tenderar att upplevelsemässigt sammansmälta (”fuse”) med tankar och känslor på 
ett sådant sätt att tankar och känslor därigenom tillåts dominera de faktorer som styr livet. 
Törneke (2004) exemplifierar detta ”Att en tröja är en dålig tröja innebär för oss lätt en 
egenskap hos tröjan (av samma art som att tröjan är av ull) snarare än en respons hos oss. Att 
”livet är meningslöst” blir också en egenskap hos något därute snarare än vad det är i sig 
själv, nämligen just en verbal konstruktion, en respons hos oss.”. ACT syftar till att individen 
ska kunna förhålla sig till tankar och känslor och kroppsliga reaktioner som subjektiva, 
temporära upplevelser snarare än objektiva sanningar, och därmed inte längre låta dem vara 
det enda som styr livet. Tankeprocessen, snarare än det specifika tankeinnehållet och huruvida 
det är sant eller falskt, fokuseras i terapin (se exempel nedan under Defusion).  
 
Genom att utsätta sig för situationer som tidigare undvikits p g a obehag utvidgas 
beteenderepertoaren. På så sätt ökar individens psykologiska flexibilitet d v s förmåga att leva 
i enlighet med sina grundläggande värderingar och övergripande målsättningar i livet trots 
samtidig närvaro av obehagliga upplevelser. I tidigare studier har arbete med 
acceptansstrategier, att acceptera obehagliga tankar, känslor och kroppsliga sensationer som 
utgjort ett hinder för ett aktivt deltagande i det liv individen egentligen önskar, bland annat 
visat sig ha ett begynnande stöd vid behandling av patienter med långvarig smärta (Dahl & 
Nilsson, 2001; McCracken, 1998; McCracken & Eccleston, 2003; Viane et al., 2003; 
Wicksell, Dahl, Magnusson & Olsson, 2005), stress- och smärtrelaterad sjukfrånvaro (Bond & 
Bunce, 2000; Dahl, Wilson & Nilsson, 2004), anorexia (Heffner, Sperry, Eifert & Detweiler, 
2002), generaliserad ångest (Roemer & Orsillo, 2002) och psykotiska problem (Bach & 
Hayes, 2002). 
 
I enlighet med ACT syftade interventionen i föreliggande studie till att ge deltagarna en 
upplevelse av ett acceptansbaserat förhållningssätt till orostankar angående graviditet, 
förlossning och första tiden med spädbarnet. Genom att försöka luckra upp de språkliga 
konstruktioner som i stor utsträckning kan styra beteendet var förhoppningen att öka 
deltagarnas psykologiska flexibilitet samt utöka beteenderepertoaren. Därmed var 
förhoppningen att kvinnan skulle kunna skifta fokus från försök att kontrollera exempelvis 
oro och rädsla till ett acceptansbaserat förhållningssätt och möjligheten att välja beteende 
utifrån grundläggande värderingar oavsett förekomsten av obehag. Acceptans för exempelvis 
närvaro av oro och rädsla som en naturlig del av graviditeten, i motsats till undvikande, antogs 
öka såväl möjligheten att känna sig psykiskt närvarande och delaktig i livssituationen som 
möjligheten att agera effektivt i linje med kvinnans värderingar. 
 
Interventionen tog sin utgångspunkt i fyra grundläggande komponenter i ACT nämligen 
”defusion”, ”värderad riktning”, ”acceptans” och ”commitment”. Därutöver tillkom övningar 
i medveten närvaro. Samtal varvades med upplevelsebaserade övningar i syfte att närma sig 
farhågor, förväntningar, värderingar och målsättningar angående graviditet, förlossning och 
den första tiden med spädbarnet.  
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Defusion 
Defusion benämns den process som syftar till att luckra upp de språkliga konstruktioner som i 
stor utsträckning kan styra beteendet för att istället skapa ett förhållningssätt som innebär att 
tankarnas temporära, subjektiva karaktär betonas. Om klienten exempelvis säger ”jag är 
misslyckad” så kan terapeuten tydliggöra tankeprocessen genom att säga ”så du fick tanken, 
jag är misslyckad”. För att minska tankens makt kan terapeuten på liknande sätt systematiskt 
beskriva tankarna som fenomen avskilda från individen. Skillnaden mellan att iaktta i världen 
utifrån sina tankar eller att något distansera sig från tankarna och betrakta dem som tankar i 
sig poängteras i terapin (Törneke, 2004). 
 
Värderad riktning 
Klienten uppmuntras att upphöra med att engagera sig i upplevelsemässigt undvikande och 
istället välja att exponera sig för sammanhang som väcker obehag. Emellertid blir 
exponeringen för obehag meningslös och onödig utan värderingar som riktmärke och 
ledstjärna. Därmed är kartläggningen av klientens värderingar centralt i terapin. Olika 
livsområden såsom nära relationer, familj, arbete, vänner och fritidsintressen ses över. 
Värderingarna formuleras med fördel som ett slags processmål d v s som en typ av 
målsättningar som individen kan sträva efter dagligen, här och nu, men som samtidigt står 
kvar och aldrig kan uppfyllas slutgiltigt. Det kan exempelvis beröra vad klienten vill att livet 
skall stå för, livets innehåll eller hur han/hon önskar vara i nära relationer (Törneke, 2004). 
 
Acceptans 
Alternativet till kontroll av obehag är villighet att acceptera den upplevelse (tankar, känslor 
och kroppsliga sensationer) som de närvarande omständigheterna och individens personliga 
historia erbjuder. Villighet innebär däremot inte resignation eller att acceptera det som faktiskt 
går att förändra. Det innebär heller inte att ”stå ut” eller ”bita ihop”, vilket snarare är en 
kontrollstrategi, utan att med ett acceptansbaserat förhållningssätt ge upplevelsen som helhet 
utrymme och plats (Törneke, 2004). 
 
Commitment 
”Commitment” anknyter till acceptans och villighet och inte minst värderad riktning. Efter 
kartläggning av klientens värderingar återstår att faktiskt förändra beteenderepertoaren och 
utföra handlingar i linje med rådande värderingar. ”Commitment” bygger på att klientens 
tidigare undvikandestrategier i samband med upplevelsemässigt obehag utvärderats och 
befunnits långsiktigt dysfunktionella, att värderingar och målsättningar för livet kartlagts samt 
att klienten känner ett visst mått av villighet. ”Commited action” innebär vidare att ta 
konkreta steg i den riktning han/hon värderar oavsett förekomsten av obehag (Hayes et al., 
1999).    
 
Medveten närvaro 
Den medvetna närvaron syftar till att göra oss mer medvetna om vår egen upplevelse av 
omvärlden och hur den påverkar oss. Medveten närvaro tillämpas genom fyra principer: 
genom att observera händelser, känslor, tankar och reaktioner såsom de ter sig här och nu,  
genom att beskriva och sätta ord på det vi uppmärksammar och därmed försöka skilja 
reaktionerna (tankar, känslor och kroppsliga sensationer) från de händelser som utlöst 
reaktionen, genom att observera och beskriva utan att döma och fastna i värderingar såsom 
”bra” eller ”dåligt” utan istället uppmärksamma handlingar och konsekvenser samt genom att 
delta spontant i det som händer utan att ha uppmärksamheten riktad mot sig själv (Nilsonne, 
2004). Övningar i medveten närvaro inkluderades i interventionen i syfte att exponera för 
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obehagliga inre sensationer samt för att ge tillfälle att öva en accepterande hållning i 
praktiken. 
 
För mer detaljerad information angående upplägget se bifogad manual (Bilaga 1).  
 
Syfte och hypoteser 
 
Eftersom interventioner baserade på ACT ej tidigare prövats i sammanhanget och det 
dessutom föreligger få behandlingsstudier inom området överhuvudtaget, ses denna studie 
som en explorativ studie av pilotkaraktär.  
 
Syftet med studien var att undersöka om en förberedelsemodell i gruppformat baserad på 
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kan påverka upplevelsen före förlossningen hos 
gravida kvinnor med viss förlossningsoro jämfört med en kontrollgrupp som fått ett tillfälle 
psykoedukation.  
 
Följande hypoteser formulerades: 
 
Hypotes I: Påverkar interventionen graden av oro och rädsla inför förlossningen? 
Hypotes II: Påverkar interventionen graden av ångest och depression under graviditeten? 
Hypotes III: Påverkar interventionen tendensen att undvika obehagliga upplevelser? 
Hypotes IV: Påverkar interventionen upplevelsen av hälsa i allmänhet under graviditeten? 
Hypotes V: Påverkar interventionen graden av upplevd livskvalitet under graviditeten? 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
 
De 22 deltagarna hade beräknad förlossning från den 23 oktober 2005 till den 4 januari 2006. 
Deltagarna var mellan 25 och 43 år gamla (M=33). Samtliga deltagare var gifta/sambo 
förutom en deltagare som var särbo och en deltagare som var ensamstående. 16 deltagare hade 
högskoleexamen, fem deltagare hade gymnasieexamen och en deltagare hade examen från 
grundskolan. 
 
Vid förmätningen arbetade 15 deltagare heltid, en deltagare var arbetssökande och sex 
deltagare var hel- eller deltidssjukskrivna varav alla utom en var sjukskrivna p g a besvär 
kopplade till graviditeten. Vid eftermätningen hade andelen sjukskrivna p g a 
graviditetsrelaterade besvär ökat från fem till tio personer. 
 
Fem deltagare hade vid tidpunkten för förmätningen någon form av smärt- och/eller 
stressrelaterad problematik. 13 deltagare hade smärtproblem kopplade till graviditeten. Två av 
deltagarna hade förekomst av kronisk smärta i släkten. 12 deltagare hade kontakt med någon i 
deras närhet som varit med om en komplicerad eller påfrestande förlossningsupplevelse. Fem 
av dessa upplevde att detta påverkade deras oro inför förlossningen. Tre deltagare hade en 
pågående psykiatrisk/psykologisk kontakt.  
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För deltagande i studien krävdes att följande kriterier skulle vara uppfyllda: 
 
Inklusionskriterier: 

• Gravida kvinnor med beräknad förlossning från den 23 oktober 2005 till 4 januari 
2006  

• Kvinnor vars förlossningar på förhand bedöms kunna ske utan komplikationer 
• Enbart förstföderskor 
• Grad av självskattad oro inför förlossningen 1-5, av 0-5 skalsteg på en VAS-skala 

(Visual Analogue Scale) 
 
Exklusionskriterier: 

• Exklusionskriterier för att föda på förlossningskliniken i BB Stockholms regi 
(tvillinggraviditet, sätesändläge, diabetes, toxikos, prematurfödsel, planerade 
kejsarsnitt, BMI > 30, rökare, viss medicinering) 

• Bristande kunskaper i svenska 
• Påtagliga kognitiva svårigheter 
• Påtagliga svårare psykiatriska eller sociala problem 

 
Bortfall  
Totalt 42 kvinnor anmälde från början genom sina barnmorskor intresse för att delta i studien. 
Av dessa 42 avböjde åtta kvinnor att delta när de senare kontaktades per telefon. Ytterligare 
tre kvinnor lämnade studien p g a prematuritet, toxikos samt planerat kejsarnsitt. Sex 
deltagare, samtliga i behandlingsgruppen, avbröt fortsatt deltagande sedan de påbörjat 
gruppsamtalen. För tre av deltagarna saknades mätningar varför de utgått ur studien. Antalet 
deltagare i studien borträknat bortfallet uppgick till 22 stycken (se Tabell 1). 
 
Tabell 1. Översikt för samtliga 42 deltagare som rekryterades till studien 
Deltagare 
 

Antal 

Anmälde intresse 42 
Avböjde deltagande vid telefonkontakt  -8 
Bortfall i enlighet med exklusionskriterier -3 
Avbröt deltagande efter påbörjade samtal  -6 
Borfall p g a saknade mätningar -3 
S:a deltagare kvarstående i studien 22 
 
Procedur 
 
Design 
Designen i denna studie var en tvågruppsdesign med upprepad mätning. Ett add-on förfarande 
tillämpades d v s samtliga kvinnor fick sedvanlig förlossningsförberedandevård genom BB 
Stockholm. Behandlingsgruppen fick dessutom gruppsamtal bestående av fyra sessioner 
baserade på ACT. Kontrollgruppen fick ett gruppsamtal bestående av viss psykoedukation 
samt information om studien. 
 
Rekrytering 
Rekryteringen till studien skedde genom de två mödravårdsenheterna i BB Stockholms regi. 
Bedömning utifrån uppsatta inklusions- och exklusionskriterier samt förfrågan om deltagande 
gjordes av barnmorska i samband med ordinarie mödravårdsbesök. I samband med förfrågan 
överlämnade barnmorskan ett informationsbrev angående studien (se Bilaga 2). Om kvinnan 
valde att medverka i studien förmedlades svarsblankett med namn, telefonnummer samt 
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godkännande till att journaluppgifter inhämtas från mödravård och förlossning till 
forskningsteamet. 
 
Randomisering  
Eftersom rekryteringen pågick parallellt med att gruppsamtalen inleddes skedde 
randomiseringen i tre steg. I det första steget stratifierades 14 deltagare. De 14 deltagarna 
delades in i tre grupper med avseende på grad av oro inför förlossningen (VAS-skala 1-5). 
Den första gruppen bestod av en ”femma” och tre stycken ”fyror”. Den andra gruppen bestod 
av sex stycken ”treor”. Den tredje gruppen bestod av två stycken ”tvåor” och två stycken 
”ettor”. Därefter randomiserades deltagarna inom varje delgrupp till de två betingelserna 
behandlings- respektive kontrollgrupp medelst lottning. Varannan lott gick till 
behandlingsgruppen och varannan till kontrollgruppen. 
 
I det andra steget stratifierades och randomiserades återstående 19 deltagare på liknande sätt. 
De 19 deltagarna delades in i fyra grupper med avseende på grad av oro inför förlossningen 
(VAS-skala 1-5). Den första gruppen bestod av en ”femma” och fem stycken ”fyror”. Den 
andra gruppen bestod av två stycken ”treor”. Den tredje gruppen bestod av sex stycken 
”tvåor”. Den fjärde gruppen bestod av fem stycken ”ettor”. Därefter randomiserades 
deltagarna inom varje delgrupp medelst lottning. Varannan lott gick till behandlingsgruppen 
och varannan till kontrollgruppen. 
 
Ytterligare nio deltagare rekryterades därefter och slumpades till de två betingelserna, 
behandlings- och kontrollgrupp, utan att stratifieras med avseende på orosskattning. 
 
Fördelning av grupper 
Sammanlagt 22 deltagare randomiserades till behandlingsgrupp och fördelades på tre grupper 
med 7-8 deltagare i varje grupp. I fördelningen till de mindre grupperna togs hänsyn till 
beräknat förlossningsdatum. Tre kvinnor avböjde deltagande när de kontaktades per telefon. 
Fördelningen kom därför inledningsvis att se ut enligt följande: grupp I (sex deltagare), grupp 
II (sju deltagare) och grupp III (sex deltagare). Sex kvinnor avbröt fortsatt deltagande sedan 
gruppsamtalen påbörjats. Antalet deltagare som fullföljde samtalen var enligt följande: grupp 
I (fyra deltagare), grupp II (fem deltagare) och grupp III (fyra deltagare). Grupp I-III fick 
gruppsamtal bestående av fyra sessioner baserade på ACT (se Bilaga 1). Miniminivån för 
godkänt deltagande var närvaro på minst tre av fyra gruppsamtal. Då några av deltagarna fick 
förhinder att delta i enstaka gruppsamtal kompletterades med individuella sessioner. En 
deltagare utgick sedermera ur studien då dennes mätningar inte var kompletta. (Se Tabell 2). 
 
Tabell 2. Behandlingsgruppens fördelning 
Behandlingsgrupp  
I-III 

Antal deltagare 
påbörjat 

behandling 

Antal deltagare 
slutfört 

behandling 

Antal deltagare 
som deltagit  4 

sessioner 

Antal deltagare 
som deltagit 3 

sessioner 

Antal deltagare 
efter bortfall 

Grupp I 6 4 2 2 4 
Grupp II 7 5 3 2 4 
Grupp III 6 4 4 0 4 
Avböjde 
deltagande 

3     

S:a deltagare 22 13 9 4 12 
 
Av de 20 deltagare som randomiserats till kontrollgrupp avböjde fem deltagande. Två 
deltagare utgick i enlighet med exklusionskriterierna. En deltagare som endast bidrog med 
mätningar räknades in i kontrollgruppen. De återstående 12 deltagarna erbjöds att välja mellan 
två datum för gruppsamtalet. Åtta deltagare samlades vid det ena tillfället och fyra deltagare 
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vid det andra tillfället. Kontrollgruppen fick vid respektive tillfälle ett gruppsamtal bestående 
av viss psykoedukation samt information om studien (se Bilaga 3). Av de totalt 13 deltagarna 
i kontrollgruppen utgick efter gruppsamtalet ytterligare en deltagare i enlighet med 
exklusionskriterierna samt två deltagare vars mätningar inte var kompletta.. Kvarvarande 
antal deltagare i kontrollgruppen efter bortfall var således tio stycken (se Tabell 3). 
 
Tabell 3. Kontrollgruppens fördelning 
Deltagande/bortfall Antal deltagare 

Antal som randomiserats till kontrollgrupp 20 
Avböjde deltagande vid telefonkontakt -5 
Bortfall i enlighet med exklusionskriterier före gruppsamtal -2 
S:a före gruppsamtalet 13 
  
Gruppsamtal bestående av info/pykoedukation 6/10 (8) 
Gruppsamtal bestående av info/pykoedukation 19/10 (4)  
Deltog ej i gruppsamtalet men bidrog med mätningar  (1) 
  
Bortfall i enlighet med exklusionskriterier efter gruppsamtal -1 
Bortfall p g a saknade mätningar efter gruppsamtal -2 
S:a efter gruppsamtalet 10 
 
Mätning före behandling 
Mätningen före behandling gjordes i samband med ordinarie mödravårdsbesök och 
administrerades av barnmorskan. Som komplement skickades dessutom några förmätningar 
till deltagarnas hemadresser. 
 
Intervention 
Behandlingsgruppen fick under graviditetens senare del fyra gruppsamtal baserade på ACT. 
Gruppen träffades för en session i veckan under fyra veckor. Varje session varade 2 timmar 
och hade ett tema. Temat för första sessionen var ”Defusion”. Den andra sessionen var temat 
”Värderad riktning kontra undvikande”. Den tredje sessionen var temat ”Acceptans” och den 
fjärde sessionen var temat ”Commitment”. Samtal och övningar varvades under sessionerna. 
Mellan sessionerna lämnades enklare hemuppgifter. (Se bifogad manual, Bilaga 1).  
 
Kontrollgruppen erhöll ett erbjudande om ett tillfälle med information om studien samt 
psykoedukation. Psykoedukationen bestod av kortfattad undervisning om förlossningsrädsla, 
oro, den kognitiva modellen samt olika copingstrategier (se Bilaga 3). 
 
Mätning efter behandling 
Mätningen efter behandling delades ut av behandlarna vid det avslutande samtalstillfället 
(session 4/4 för behandlingsgruppen och session 1/1 för kontrollgruppen). Deltagarna ombads 
fylla i formulären hemma för att sedan lämna antingen på den barnmorskemottagning de 
tillhörde alternativt skicka till forskningsteamet. Som komplement skickades dessutom några 
eftermätningar till deltagarnas hemadresser.  
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Apparatur och material 
 
Vid rekryteringen besvarade deltagarna följande fråga (frågan bifogades också för- och 
eftermätning): 
 

Skattning av grad av oro inför förlossningen  
Under graviditeten väcks många frågor om hur förlossningen ska bli och de flesta känner viss 
oro inför förlossningen. Vänligen skatta din grad av oro (ringa in den siffra som motsvarar din 
oro): 
  
0 1 2 3 4 5 

                Ingen oro alls                 Mycket stark oro 
 
Mätning före behandling bestod av följande frågeformulär:  
 
Enkät A. Enkäten skapades av forskningsteamet och innehöll frågor av demografisk art samt 
frågor för kartläggning av andra i sammanhanget relevanta bakgrundsvariabler.  
 
Hälsoenkät (SF 12). Skalan består av 12 items och mäter självskattad fysisk och psykisk hälsa 
(Ware, Kosinski, & Keller, 1996; Ware et al., 1997). Endast den övergripande skattningen av 
hälsa användes i utvärderingen. 
  
Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD). Skalan är vanligt använd och består av två 
subskalor som mäter självskattad ångest respektive depression. Av totalt 15 items mäter sju 
items depression, sju items ångest och ett item avser huruvida det hänt något särskilt den 
senaste veckan som kan har påverkat svaren. För vardera subskalan indelas totalpoängen i 
följande kategorier: 0-7 (ingen ångest respektive depression), 8-10 (mild ångest respektive 
depression), 11-14 (måttlig ångest respektive depression) och 15-21 (svår ångest respektive 
depression) (Zigmond & Snaith, 1983).  
 
Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-8). Skalan består av åtta items som skattas 1-7 
(1=stämmer aldrig, 7=stämmer alltid) och avser att mäta tendensen att undvika obehagliga 
upplevelser, ”experiantial avoidance” (Hayes et al. 2004). Totalsumman varierar från 0-56 
poäng, ju högre poäng desto starkare tendens att undvika obehag. 
 
Satisfaction With Life Scale (SWLS). Skalan avser mäta självskattad livskvalitet och består av 
fem items som skall graderas 1-7 (1=stämmer mycket dåligt, 7=stämmer mycket bra). Skalan 
har visats ha goda psykometriska egenskaper såsom hög validitet och reliabilitet. (Diener, 
Emmons, Larsen & Griffin, 1985; Pavot, Diener, Covin, & Sandvik, 1991). 
 
Wijma Delivery Expectancy/Experience Scale (W-DEQ version A). Skalan mäter 
förväntningar inför förlossningen. Skalan består av 33 items och skattas från 0-5 på en 
likertskala. Summan för skalan varierar från minimum 0 till maximum 165 poäng, ju högre 
poäng desto större förlossningsrädsla. Reliabiliteten anses vara tillfredställande (Wijma, 
Wijma, & Zar, 1998).  
 
Mätning efter behandling bestod av samma formulär som förmätningen (se ovan) men med 
Enkät B för kartläggning av bakgrundsvariabler.  
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Databearbetning  
 
För att analysera medelvärdesskillnader mellan grupperna (behandlingsgrupp, kontrollgrupp 
samt gruppen avhoppare) beräknades t-test. ANOVA för gruppmedelvärden beräknades för 
att analysera interaktionseffekten mellan betingelserna, (behandlings- och kontrollgrupp) och 
tid (före och efter behandling).  
 
 

Resultat 
 
Resultat av för- och eftermätning 
 
Resultatet beräknades efter bortfall på 12 personer i behandlingsgrupp och 10 personer i 
kontrollgrupp. Enstaka saknade värden ersattes med gruppmedelvärden. Inga grava avvikelser 
fanns i materialet då distributionen översiktligt kontrollerades med hjälp av histogram. En mer 
ingående analys av fördelningen gjordes ej p g a det lilla samplet och studiens pilotkaraktär. 
För- respektive eftermätning skedde med viss spridning med avseende på graviditetsvecka (se 
Tabell 4). 
 
Tabell 4. Deltagarna i antal graviditetsveckor vid för- och eftermätning 
Mättillfälle Graviditetsvecka M (SD) 

 
Före behandling 24-36 29.82 (2.92) 
Efter behandling 30-39 35.59 (2.38) 
 
Av de 22 kvinnorna i studien deltog 20 kvinnor också i någon annan form av organiserad 
förlossningsförberedelse. Vid eftermätningen hade 18 kvinnor deltagit i föräldrautbildningen i 
BB Stockholms regi. Nio deltagare hade gått en profylaxkurs i gruppformat och tio deltagare 
hade gått i graviditetsyoga varav sex deltagare gått både och. En deltagare hade haft kontakt 
med en ”doula”. 1

 
Vid mätning av grad av depression mätt med depressionsskalan i självskattningsformuläret 
HAD skattade samtliga deltagare, vid såväl för- som eftermätning, graden av depression inom 
normalspannet (0-7 poäng). I den andra subskalan i HAD, avseende mätning av grad av 
ångest, skattade vid förmätningen 17 deltagare  graden av ångest inom normalspannet (0-7 
poäng), fyra deltagare skattade graden av ångest inom spannet för mild ångest (8-10 poäng) 
och en deltagare skattade graden av ångest inom spannet för svår ångest (15-21 poäng). Vid 
eftermätning skattade 21 deltagare graden av ångest inom normalspannet och en deltagare 
skattade graden av ångest som måttlig. Rädsla inför förlossningen mättes med 
självskattningsformuläret W-DEQ A. Av samtliga 22 deltagare skattade inte någon 
totalpoängen över hundra. Totalpoäng ≥ 100 indikerar enligt Ryding et al. (2003) svår 
förlossningsrädsla. Med avseende på tendensen att undvika obehagliga upplevelser mätt med 
självskattningsformuläret AAQ-8 översteg totalsumman inte för någon av deltagaren 3/5 av 
skalan. 
 
Medelvärden och standardavvikelser beräknades för behandlings- och kontrollgrupp med 
avseende på orosskattning vid rekrytering, för- och eftermätning. Dessutom beräknades 
medelvärde och standardavvikelse med avseende på orosskattning vid rekryteringen för de 

                                                           
1 En ”doula” är en kvinna som själv fött barn och har erfarenhet av att stödja andra kvinnor under förlossningen. 
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sex personer som avbröt behandlingen (avhoppare). Med avseende på orosskattningen visade 
upprepade t-test för oberoende mätningar ingen signifikant skillnad mellan behandlings- och 
kontrollgrupp vid vare sig rekrytering, för-, eller eftermätning. Inte heller framkom i 
materialet någon signifikant skillnad mellan behandlingsgrupp och gruppen avhoppare. Vid t-
test av W-DEQ A mellan behandlings- och kontrollgrupp framkom ingen signifikant skillnad 
varken före eller efter behandling (se Tabell 5). 
 
Tabell 5. T-test av gruppskillnader med avseende på oro och rädsla.  

Rekrytering Förmätning Eftermätning  Mätning Grupp N 
M (SD) M (SD) M (SD)  

t(20) p 

Beh.gr. 12 2.75 (1.06) 2.46 (0.84) 1.73 (0.86)  R: 0.91 0.37 Oros-skattning 
 
 
 
 
 

K.gr. 10 2.36 (0.95) 2.50 (0.97) 1.80 (1.03)  F: -0.11 
E: -0.17 
 
 
 

0.92 
0.87 

Beh.gr. 12 2.75 (1.06) 2.46 (0.84) 1.73 (0.86)  R: -0.12 0.90 Oros-skattning 
 
 
 
 

Avhopp 
 
 
 

6 2.83 (1.84)      

Beh.gr. 12  59.75 (22.17) 58.33 (22.86)  F: -1.04¤ 0.31 W-DEQ A 
 
 

K.gr. 10  68.48 (15.88) 57.07 (18.75)  E: 0.14¤ 0.89 

 
R: medelvärdesskillnad vid  rekrytering  
F: medelvärdesskillnad före behandling  
E: medelvärdesskillnad efter behandling 
¤ t (16)

 
För att analysera effekterna av betingelserna och tid beräknades tvåvägs oberoende ANOVA 
på resultatet för orosskattningen, självskattningsformuläret W-DEQ A (Wijma Delivery 
Expectancy Questionnaire), självskattningsformuläret HAD (Hospital Anxiety and 
Depression Scale), självskattningsformuläret AAQ-8 (Acceptance and Action 
Questionnnaire), skattning av generell upplevelse av hälsa samt självskattningsformuläret 
SWLS (Satisfaction With Life Scale). 
 
Såväl behandlings- som kontrollgrupp visade signifikant lägre skattningar av grad av oro inför 
förlossningen vid eftermätning jämfört med förmätning. Däremot framkom inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna och ingen interaktionseffekt.  
 
Graden av rädsla inför förlossningen mätt med självskattningsformuläret W-DEQ A visade att 
båda grupperna hade signifikant lägre skattningspoäng vid eftermätning jämfört med 
förmätning. Däremot skiljde sig grupperna ej signifikant åt. En signifikant interaktionseffekt 
till kontrollgruppens fördel framkom emellertid (se Figur 1, s 19).  
 
Vid mätning av grad av nedstämdhet så som den återspeglades i depressionsskalan i 
självskattningsformuläret HAD visade analysen av mätresultatet ingen signifikant skillnad i 
skattningspoäng från för- till eftermätning. Däremot framkom en tendens till skillnad mellan 
grupperna då behandlingsgruppen hade något högre skattningspoäng jämfört med 
kontrollgruppen. Någon interaktionseffekt framkom ej.  
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Med avseende på grad av ångest mätt med ångestskalan i HAD visade analysen varken effekt 
av tidpunkt, grupp eller interaktionseffekt.  
 
Ingen effekt av vare sig tidpunkt, grupp eller interaktionseffekt framkom heller i analysen av 
tendensen att undvika obehagliga upplevelser så som den återspeglades i 
självskattningsformuläret AAQ-8.  
 
Med avseende på skattningen av generell upplevelse av hälsa framkom från för- till 
eftermätning ingen signifikant skillnad i skattningspoäng. Däremot visade analysen att 
kontrollgruppen hade signifikant högre skattningspoäng jämfört med behandlingsgruppen. 
Ingen interaktionseffekt framkom emellertid.  
 
Skattningen av upplevd livskvalitet i självskattningsformuläret SWLS var signifikant högre i 
båda grupperna vid eftermätning jämfört med förmätning. Däremot var skillnaderna mellan 
grupperna ej signifikanta och inte heller framkom någon interaktionseffekt. (Se Tabell 6).  
 
Tabell 6. Resultat av gruppjämförelse före och efter behandling (2 x 2 ANOVA). 

Före Efter Mätinstrument Grupp N 
M (SD) 

 
M (SD) 

F(1,.20) 
 

p 

beh.gr. 12 2.46 (0.84) 1.73 (0.86) T: 10.51    0.00** 
G: 0.03 0.87 

Orosskattning 
 
 
 

k.gr. 10 2.50 (0.97) 1.80 (1.03) 
I: 0.00 0.96 

beh.gr. 12 59.75 (22.17) 58.33 (22.86) T: 9.50     0.01** 
G: 0.19 0.66 

W-DEQ A 
 
 
 

k.gr. 
 

10 68.48 (15.88) 57.07 (18.75) 
I: 5.77    0.03* 

beh.gr. 12 3.25 (2.63) 3.00 (1.65) T: 0.33 0.57 
G: 3.76 0.07 

HAD-depression 
 
 
 

k.gr. 
 

10 1.96 (1.64) 1.70 (1.06) 
I: 0.00 0.99 

beh.gr. 12 5.00 (2.63) 4.67 (3.26) T: 2.47 0.13 
G: 0.17 0.69 

HAD-ångest 
 
 
 

k.gr. 
 

10 5.10 (4.89) 3.50 (2.37) 
I: 1.06 0.32 

beh.gr 12 21.42 (6.33) 20.75 (5.82) T: 0.83 0.37 
G: 0.04 0.85 

AAQ-8 
 
 
 

k.gr 
 

10 22.30 (7.47) 20.79 (5.11) 
I: 0.13 0.73 

beh.gr 12 4.08 (0.79) 3.75 (1.06) T: 2.71 0.12 
G: 4.32   0.05*

Hälsa allmänhet 
 
 
 

k.gr 
 

10 4.60 (0.52) 4.50 (0.53) 
I: 0.79 0.39 

beh.gr 12 27.83 (4.61) 29.08 (4.46) T: 4.40   0.05*

G: 1.42 0.25 
SWLS 

k.gr 10 30.19 (2.66) 30.50 (2.59) 
I: 1.60 0.22 

 
T: huvudeffekt av tidpunkt  
G: huvudeffekt av grupp  
I: Interaktionseffekt 
*p < 0.05, **p < 0.01 
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Figur 1 visar förändringen av medelvärdet för behandlings- respektive kontrollgrupp mellan 
för- och eftermätning med avseende på självskattningsformuläret W-DEQ A. Ur figuren 
framkommer att den största förändringen skett i kontrollgruppen. En relativt stor skillnad 
mellan gruppmedelvärdena framkom vid förmätning (8.73 skalsteg). Däremot är skillnaden 
vid eftermätning liten (1.26 skalsteg) och resultatet i båda grupperna därmed likvärdigt. 
Varken den initiala skillnaden mellan grupperna eller skillnaden vid eftermätning visar sig 
dock vara signifikant (se ovan Tabell 5 och 6).  

efterföre

tid
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 (M
)
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Figur 1. Förändring av gruppmedelvärden över tid med avseende på rädsla inför förlossningen mätt med 
självskattningsskalan W-DEQ A.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om en förberedelsemodell i gruppformat 
baserad på ACT kan påverka upplevelsen före förlossningen hos gravida kvinnor med viss 
förlossningsoro jämfört med en kontrollgrupp som fått ett tillfälle psykoedukation. Resultaten 
visar inte på någon effekt av den acceptansbaserade interventionen inom den grupp som 
studerats utöver förändringen i kontrollgruppen. Nedan diskuteras resultaten med 
utgångspunkt i hypotes I-V (I: Påverkar interventionen graden av oro och rädsla inför 
förlossningen?, II: Påverkar interventionen graden av depression och ångest under 
graviditeten?, III: Påverkar interventionen tendensen att undvika obehagliga upplevelser? IV: 
Påverkar interventionen upplevelsen av hälsa i allmänhet under graviditeten? V: Påverkar 
interventionen graden av upplevd livskvalitet under graviditeten?). Därefter diskuteras 
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metodaspekter och studiens begränsningar. Avslutningsvis diskuteras synpunkter inför 
framtida forskning. 
 
Diskussion av resultat 
 
Hypotes I: Påverkar interventionen graden av oro och rädsla inför förlossningen? 
 
Grad av oro bedömdes vara ett centralt utfallsmått. För att grupperna inte skulle skilja sig åt i 
det avseendet baserades stratifieringen vid randomiseringen på orosskattningen vid 
rekryteringen. Med anledning av det stora bortfallet kom fördelningen mellan grupperna ändå 
att se något annorlunda ut än planerat. Emellertid skilde sig grupperna inte signifikant med 
avseende på grad av skattad oro vid varken rekrytering, för- eller eftermätning.  
 
Graden av oro hade vid eftermätning sjunkit i såväl behandlings- som kontrollgrupp jämfört 
med förmätningen. Också graden av rädsla inför förlossningen hade vid eftermätningen 
sjunkit i båda grupperna. Eftersom graden av oro och rädsla inför förlossningen sjunkit i båda 
grupperna kan eventuellt respektive intervention påverkat utfallet gynnsamt. Det skulle i 
sådana fall innebära att interventionerna trots skillnader i metod och omfattning är i stort sett 
jämförbara. Mest troligt torde det emellertid vara faktorer utanför studien som orsakat 
förbättringen. Faktorer utanför studien kan exempelvis vara graviditetens naturalförlopp och 
övrig förlossningsförberedelse. Som en konsekvens av graviditetens naturalförlopp antas 
exempelvis förväntan inför mötet med barnet och trötthet på den av graviditeten mycket 
påverkade kroppen kunna konkurrera ut oro och rädsla ju mer förlossningen närmar sig. Övrig 
förlossningsförberedelse består vanligen i, utöver att gå på olika typer av 
förlossningsförberedande kurser, att läsa böcker i ämnet, ta del av hemsidor riktade till 
gravida kvinnor eller tala med vänner och släktingar som själva fått barn. Under graviditeten 
förbereder sig kvinnan vanligtvis kontinuerligt inför förlossningen och i graviditetens 
slutskede antas dessa förberedelser kunna bidra till att kvinnan känner sig redo för 
förlossningen. 
 
Med avseende på rädsla inför förlossningen framkom en signifikant interaktionseffekt till 
kontrollgruppens fördel. Eftersom detta är ett enskilt fynd bör det påpekas att det kan vara 
orsakat av slumpen. Därutöver finns flera möjliga förklaringar till resultatet. Eventuellt 
föreligger en genuin effekt, respektive intervention har påverkat graden av rädsla, och 
kontrollbetingelsen i större utsträckning än behandlingsbetingelsen. Vid den initiala 
mätningen förelåg dock en skillnad mellan grupperna, kontrollgruppen skattade graden av 
rädsla högre jämfört med behandlingsgruppen, även om skillnaden inte var signifikant. Vid 
den senare mätningen befann sig grupperna däremot på en likvärdig nivå. Det är också möjligt 
att en golveffekt föreligger, d v s att en viss nivå av rädsla inför förlossningen är naturlig i 
samband med graviditet. Då behandlingsgruppens skattning redan var på en låg nivå kan 
utrymmet för att minska rädslan ytterligare ha varit mycket litet. En annan möjlig förklaring 
skulle kunna vara att exponeringen för obehagliga tankar och känslor som 
behandlingsgruppen genomgick aktualiserade oro och rädsla och därmed förhindrade en 
minskning av dessa i samma utsträckning som i kontrollgruppen. 
 
Några signifikanta skillnader mellan grupperna i grad av skattad oro och rädsla inför 
förlossningen framkom inte. Studiens lilla sample medförde svårighet att överhuvudtaget 
finna signifikanta skillnader mellan grupperna. Då studiens syfte var att undersöka om den 
acceptansbaserade interventionen hade någon effekt vid viss förlossningsoro i jämförelse med 
ett tillfälle psykoedukation ses dess lilla sample därmed som en av studiens stora svagheter. 
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Sammanfattningsvis tyder avsaknaden av interaktionseffekter till behandlingsgruppens fördel 
på att den acceptansbaserade interventionen ej påverkat graden av oro och rädsla inför 
förlossningen i annan utsträckning än hur den påverkats i kontrollgruppen som fått ett tillfälle 
psykoedukation. 
  
Hypotes II: Påverkar interventionen graden av depression och ångest under graviditeten? 
 
Vid både för- och eftermätning skattade samtliga deltagare graden av depression inom 
normalspannet som anger att depression i klinisk bemärkelse ej föreligger. Ingen signifikant 
förändring över tid framkom i analysen. En förbättring torde också vara svår att uppnå med 
tanke på att deltagarna initialt inte var deprimerade. Dock visar resultaten tendens till att 
kontrollgruppen vid båda mätningarna skattade graden av depression något lägre än 
behandlingsgruppen men skillnaden var liten och som redan nämnts inom normalspannet. 
Också vid skattning av grad av ångest skattade majoriteten av deltagarna ångestnivån inom 
normalspannet. Inga signifikanta resultat med avseende på grad av självskattad ångest 
framkom vid analysen. Likt resonemanget angående depression antas utrymmet för en 
behandlingseffekt i en i stort sett besvärsfri grupp vara så gott som obefintligt. Resultaten i 
föreliggande studie tyder sammanfattningsvis inte på att den acceptansbaserade interventionen 
påverkat graden av depression och ångest så som den förelegat på subklinisk nivå inom den 
grupp som studerats. Inom föreliggande studie finns emellertid inte underlag för att dra 
slutsatser angående huruvida den acceptansbaserade interventionen kan påverka graden av 
depression och ångest på en klinisk nivå.  
 
Hypotes III: Påverkar interventionen tendensen att undvika obehagliga upplevelser?  
 
Tendensen att undvika obehagliga upplevelser är enligt ACT en central sårbarhetsfaktor och 
antas kunna utgöra ett grundläggande hinder för ett aktivt deltagande i det liv man egentligen 
önskar leva. Tendensen att undvika obehag antas, till skillnad från övriga variabler som 
studerats i föreliggande studie, vidare vara ett över tid relativt stabilt karaktärsdrag (Hayes et 
al., 1999). Med anledning av att normeringspoäng saknas för skalan kan ett säkerställt 
uttalande om svårighetsgraden av tendensen att undvika obehagliga upplevelser inom gruppen 
som studerats ej göras. Högre poäng innebär dock starkare tendens att undvika obehag. 
Poängresultatet för grupperna vid såväl för- som eftermätning var relativt lågt, samtliga 
deltagares skattning var inom den nedre delen av det intervall som skalan medger. 
Undvikande av obehagliga upplevelser antas därmed inte vara något avgörande problem inom 
den grupp som studerats. Inga signifikanta resultat framkom vid analysen och interventionen 
tycks därmed inte heller ha påverkat utfallet. Det bör i sammanhanget noteras att det ännu inte 
är fastställt huruvida det verkligen finns ett samband mellan tendensen att undvika obehagliga 
upplevelser och förlossningsrädsla. I framtida forskning anses det vara av hög prioritet att 
undersöka detta vidare för att klargöra om behov av en acceptansbaserad intervention i 
sammanhanget föreligger. 
 
Hypotes IV: Påverkar interventionen upplevelsen av hälsa i allmänhet under graviditeten? 
 
Båda grupperna skattar hälsan relativt högt vid såväl för- som eftermätning. En skillnad 
mellan grupperna visade sig föreligga då kontrollgruppen skattade upplevelsen av hälsa 
signifikant högre jämfört med behandlingsgruppen. Dock framkom ingen signifikant 
förändring över tid eller någon interaktionseffekt. Interventionen tycks därmed inte ha 
påverkat upplevelsen av hälsa i allmänhet under graviditeten. 
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Hypotes V: Påverkar interventionen graden av upplevd livskvalitet? 
 
Resultaten angående graden av upplevd livskvalitet visade att båda grupperna överlag 
skattade graden av upplevd livskvalitet signifikant något högre vid eftermätning jämfört med 
förmätning. Resultatet kan vara en genuin effekt av respektive intervention men mer sannolikt 
en effekt av graviditetens naturalförlopp. Det är rimligt att anta att förväntan inför första 
barnet och familjebildande generellt kan ge en upplevelse av ökad livskvalitet ju längre 
graviditeten framskrider. Då varken skillnad mellan grupperna eller interaktionseffekt 
framkommit antas interventionen ej påverka utfallet i sammanhanget. 
 
Sammanfattningsvis anses resultaten inte kunna ge stöd för att en förberedelsemodell i 
gruppformat baserad på ACT påverkat upplevelsen före förlossningen inom den grupp som 
studerats. Dock har studien p g a litet antal deltagare låg statistisk power vilket minskar 
möjligheten att finna signifikanta behandlingseffekter. Det lilla samplet innebar vidare en risk 
för att anomalier inom gruppen skulle uppträda och slå igenom. Behandlingsgruppen visade 
tendens att ligga något högre på ett par ohälsoparametrar, med avseende på depression samt 
generell upplevelse av hälsa, och ha större spridning jämfört med kontrollgruppen. Vid 
noggrannare undersökning av rådata framkom också att enstaka individer med större ohälsa 
påverkat resultatet för hela behandlingsgruppen. Om detta uppstod vid randomiseringen eller 
efter bortfallet är inte känt då data från mätning före behandling saknas i bortfallsgruppen och 
därför inte kunnat analyseras. 
 
Studiens deltagare visade överlag god hälsa. Inte i någon av de variabler som undersökts 
framkom ohälsa i klinisk bemärkelse. Kvinnorna var heller inte påtagligt besvärade av vare 
sig oro eller rädsla inför förlossningen. Poäng ≥ 100 på skattningsformuläret W-DEQ A 
indikerar enligt Ryding et al. (2003) svår förlossningsrädsla och inte någon av deltagarna 
skattade så pass högt. Det är ett välkänt fenomen att det är mycket svårt, om överhuvudtaget 
möjligt, att få behandlingseffekter i en besvärsfri grupp vilket kan vara en förklaring till 
bristen på effekter av interventionen i föreliggande studie. 
 
Flera av gruppdeltagarna hade i nära anslutning till grupptillfällena deltagit i någon annan 
form av organiserad förlossningsförberedelse, exempelvis föräldrautbildning, profylaxkurs 
och/eller graviditetsyoga. Inom både profylaxkurs och graviditetsyoga antas 
acceptansbaserade inslag kunna förekomma. På så sätt har vi i föreliggande studie inte haft 
möjlighet att helt renodla gruppbetingelserna vilket är en försvårande omständighet. Det är 
heller inte uteslutet att en mättnadseffekt uppkommit. Effekten av att deltagarna gick i 
samtidig förlossningsförberedelse kan således ha resulterat i att utrymmet för interventionen i 
föreliggande studie minskat ytterligare. 
 
Diskussion av metod 
 
Urvalet till föreliggande studie kan inte betraktas som ett obundet slumpmässigt urval då ett 
större antal kvinnor inskrivna för mödravård vid BB Stockholm tillfrågades om deltagande i 
studien. Det är inte uteslutet att de kvinnor som valde att medverka skilde sig i något avseende 
från normalpopulationen. På vilket sätt kan bara spekuleras i. Exempelvis är det möjligt att de 
hade ett större intresse för förlossningsförberedelse i allmänhet och psykologisk behandling i 
synnerhet jämfört med de kvinnor som inte valde att medverka. Kanske är gruppen som valde 
att delta också mer vårdkonsumerande jämfört med normalpopulationen vilket skulle kunna 
förklara varför flera av deltagarna inom studien deltagit i flera olika typer av organiserad 
förlossningsförberedelse parallellt. Det kan för övrigt noteras att både deltagarnas 
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utbildningsnivå och ålder som förstföderska är högre jämfört med genomsnittet i landet. Detta 
antas vara en konsekvens av att upptagningsområdet låg inom det mer centrala delarna av 
Stockholmsområdet. Att innerstadsregionerna i de stora städerna i landet skiljer ut sig på detta 
sättet är sedan tidigare ett allmänt välkänt fenomen.  
 
Studiens huvudsakliga brist är dess lilla sample. Ett större antal deltagare skulle ha varit 
önskvärt men visade sig vara svårt att uppnå inom examensuppsatsens tidsramar. Studiens 
bortfall är dessutom relativt stort. Bortfallet kan indelas i gruppen av deltagare som efter 
medgivande tackade nej när de kontaktades av forskningsteamet, bortfallsgruppen i enlighet 
med föreliggande exklusionskriterier, gruppen deltagare som avbröt efter påbörjad behandling 
samt bortfall p g a saknade mätningar. Om man antar att nyfikenhet snarare än hjälpbehov 
vanligtvis låg bakom medgivande till deltagande i studien låg det sannolikt nära till hands att 
inte prioritera behandlingen. Flera av de kvinnor som avböjde deltagande angav också 
tidsbrist som andledning. Det bortfall som uppstod enligt studiens exklusionskriterier var i 
samtliga fall med anledning av graviditets- och förlossningskomplikationer. Ett större bortfall 
i studier av gravida kvinnor jämfört med andra grupper är sannolikt att förvänta just med 
tanke på risken för graviditetsrelaterade komplikationer. I gruppen som avbrutit påbörjad 
behandling framkom att graden av skattad oro inför förlossningen var något högre och 
spridningen större jämfört med behandlingsgruppen även om skillnaderna ej var signifikanta. 
Inom gruppen avhoppare fanns två deltagare som skattat graden av oro inför förlossningen 
maximalt. Av samtliga deltagare som fullföljde studien fanns inte någon som skattat graden 
av oro inför förlossningen maximalt. Det är möjligt att deltagare med större oro kände sig 
obekväma i gruppformatet tillsammans med deltagare med mindre uttalad oro. För gravida 
kvinnor med uttalad förlossningsrädsla passar därför eventuellt ett individuellt 
behandlingsupplägg alternativt ett gruppformat bestående av endast uttalat förlossningsrädda 
bättre. Med anledning av viss svårighet med att få in mätningarna från deltagarna och det 
bortfall som uppstod i det avseendet kunde kanske administreringen av mätningarna skötts på 
ett annat sätt. Detta också med tanke på möjligheten att försöka konstanthålla tidpunkten för 
mätningarna. Eventuellt hade en lösning som inneburit att deltagarna fyllde i mätningarna i 
anslutning till avslutande session fungerat bättre men med risk för en försöksledareffekt. Det 
stora antalet mätningar kan också ha tröttat ut deltagarna varför en lösning med ett mindre 
antal mätinstrument kunnat vara att föredra.  
 
Med anledning av de etiska svårigheter som uppstår vid att behandla uttalat förlossningsrädda 
kvinnor med en i sammanhanget helt oprövad intervention vände sig föreliggande studie till 
en normalpopulation gravida kvinnor. Syftet var att undersöka om en acceptansbaserad 
intervention kunde ha någon effekt i en normalgrupp vilket sedan i sin tur kunde ge stöd för 
vidare forskning inom gruppen uttalat förlossningsrädda kvinnor. Enligt den tidigare 
forskning som visat hög prevalens av viss förlossningsrädsla (Areskog et al., 1981; Saisto & 
Halmesmäki, 2003) fanns det också fog för att vända sig till en normalpopulation. Eftersom 
en negativ förlossningsupplevelse dessutom visats vara relativt vanlig (Waldenström et al., 
2004) fanns ytterligare anledning att vända sig till normalgruppen i syfte att undersöka om det 
var möjligt att med interventionen påverka förlossningsupplevelsen i positiv riktning.  
 
Vid skattning av oro inför förlossningen exkluderades endast de kvinnor som uppgav att de 
inte kände någon oro alls inför förlossningen. Således förelåg viss grad av subjektivt upplevd 
oro i gruppen som studerats men orosnivån var i genomsnitt relativt låg och på subklinisk 
nivå. Ett led i ACT är att i behandlingsarbetet utvärdera huruvida klientens nuvarande 
strategier att hantera obehag verkligen leder till det liv klienten önskar. Vanligtvis visar det 
sig att strategierna endast är kortsiktigt funktionella (graden av obehag minskar) men 
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dysfunktionella på lång sikt (en livsstil i enlighet med individens värderingar förhindras) 
(Hayes et al. 1999). Då problemen i den grupp som studerats inte var av klinisk art utgjorde 
strategierna deltagarna överlag använde sig av inte heller hinder av betydande omfattning. 
Således förhindrades deltagarna inte att leva det liv de önskade. Behovet av en intervention av 
den typen kan därmed teoretiskt sett antas att i viss mån varit överflödig. Om studien hade 
haft generösare tidsramar skulle ett möjligt tillvägagångssätt, för att öka behovet av en 
intervention i gruppen som studeras, ha kunnat vara att exkludera även de kvinnor som skattat 
oron mycket lågt.  
 
Gruppledarnas (min och Mariannes) ringa terapeutiska erfarenhet i allmänhet och erfarenhet 
av ACT och gruppformatet i synnerhet kan ha varit till nackdel för studien. Som alla metoder 
kräver ACT övning och bristande erfarenhet gav sannolikt en mindre effektiv behandling. 
Ovana vid gruppformatet medförde viss osäkerhet kring hur tiden skulle fördelas mellan 
deltagarna samt bristande förmåga att förmedla ett terapeutiskt innehåll till flera personer 
samtidigt. Det är därför inte omöjligt att mer erfarna terapeuter skulle ha påverkat utfallet mer 
gynnsamt. Att hålla i grupperna utgjorde för oss gruppledare i sig en viktig läroprocess. Vi 
kunde också konstatera att vår kompetens vuxit avsevärt från de fyra sessionerna med grupp I 
till sessionerna med grupp III. För att i viss mån kompensera för bristande erfarenhet har dock 
gruppledarna kontinuerligt erhållit handledning av projekthandledare leg. psykolog Rikard 
Wicksell. 
 
Angående kontrollgruppens psykoedukationstillfälle förelåg följande avvägning. Å ena sidan 
ansågs det fördelaktigt att träffa deltagarna och informera om studien. Å andra sidan gjordes 
bedömningen att risk för påverkan av mätresultaten förelåg om det skulle komma till 
deltagarnas kännedom att de tillhörde kontrollgruppen. Därav tillfördes upplägget 
psykoedukation. Samtidigt måste hänsyn tas till att studien inte syftade till att jämföra två 
olika behandlingar. Således krävdes psykoedukation som enligt önskemål inte skulle påverka 
deltagarna. Detta visade sig innebära viss svårighet. Vid beslutet att erbjuda kontrollgruppen 
ett psykoedukationstillfälle bedömdes dock fördelen med att träffa deltagarna och eventuellt 
öka deras motivation att stanna i studien överstiga nackdelarna.  
 
Viss tveksamhet angående huruvida vi valt passande mätinstrument föreligger. De 
psykometriska egenskaperna kan inte tas för givna då brist på väl validerade mätinstrument 
föreligger. I och med att gruppen är av subklinisk karaktär är det inte säkert att de instrument 
som är avsedda att finna patologi har den känslighet i det yttre delarna av fördelningen som 
skulle krävas för att detektera skillnader. 
 
Det hade varit önskvärt att tidpunkterna för intervention och mätningar med hänsyn tagen till 
graviditetsvecka varit lika för deltagarna. Inom examensuppsatsens tidsramar visade det sig 
omöjligt att tillgodose. Spridningen med avseende på tidpunkt för intervention och mätningar 
i relation till graviditetsvecka är således stor. Det kan möjligen påverka resultaten då 
graviditetens naturalförlopp i sig enligt ovan antas kunna påverka graden av oro och rädsla 
inför förlossningen, generell upplevelse av hälsa samt upplevelse av livskvalitet.   
 
Framtida forskning 
 
Inför framtiden återstår dels fortsatt utvärdering av behovet av en acceptansbaserad 
förberedelsemodell för normalpopulationen gravida kvinnor, dels fortsatt forskning angående 
behandling av förlossningsrädsla.  
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Huruvida det i normalpopulationen av gravida kvinnor finns behov av en förberedelsemodell 
inför förlossningen baserad på ACT är ännu oklart. Det är för övrigt inte självklart att det 
finns ett generellt behov av organiserad förlossningsförberedelse överhuvudtaget. Kanske kan 
den gravida kvinnan klara det själv inom sin privata sfär. Resultaten i föreliggande studie 
anses inte kunna ge stöd för att en förberedelsemodell baserad på ACT påverkat upplevelsen 
före förlossningen inom den grupp som studerats. Med tanke på studiens brister dras dock inte 
några generella slutsatser. Inom det större projekt som uppsatsen endast utgör en del av 
återstår dessutom att utvärdera om interventionen påverkat mätningar under förlossningen 
samt uppföljande mätningar tre månader efter förlossning. Det finns idag ett stort utbud av 
kurser i förlossningsförberedande syfte med varierande innehåll. Möjligtvis är dessa kurser 
också för normalgruppen mer lämpliga för att undvika att ”psykiatrisera” en frisk grupp.  
 
För gruppen av kvinnor med uttalad förlossningsrädsla är dock behovet av hjälp fortsatt stort. 
De former av stöd som idag bedrivs i klinisk verksamhet, såsom samtalsstöd av för ändamålet 
specialutbildad barnmorska, visar bristfälligt stöd (Ryding et al., 2003). Det har dock i 
forskningen angående psykoterapi och förlossningsrädsla visats att åtgärder av varierande slag 
har effekter (Ryding, 1993; Sjögren, 1998; Saisto et al., 2001b). Detta tyder på att psykoterapi 
vid uttalad förlossningsrädsla kan vara lämpligt. Eftersom antalet randomiserade 
kontrollerade behandlingsstudier är få och evidens för bästa behandlingsmetod ännu saknas är 
prioritet av fortsatt forskning på området angeläget. 
 
Huruvida en acceptansbaserad behandling är lämplig i samband med förlossningsrädsla är 
ännu inte klarlagt. Den tidigare forskning som visat att kontrollaspekten är ett centralt tema 
angående förlossningsupplevelsen och vid förlossningsrädsla (Goodman et al., 2004; Green & 
Baston, 2003; Sjögren, 1997) antyder att det skulle kunna vara det. Innan man i forskningen 
går vidare med en behandlingsstudie inom gruppen förlossningsrädda bör, som tidigare 
nämnts, frågan om tendensen att undvika obehagliga upplevelser predisponerar för 
förlossningsrädsla eller traumatisering i samband med förlossning klarläggas. Vid behandling 
av kvinnor med uttalad förlossningsrädsla föreligger vidare eventuellt behov av en längre 
intervention än föreliggande studies format om fyra sessioner. Kanske är också individuell 
behandling att föredra med möjligheten att skräddarsy behandlingsupplägget efter skiftande 
behov som det medför. I behandling av förlossningsrädsla finns möjligen skäl att särskilja 
behandlingen för först- respektive omföderskor eftersom rädslan ser lite olika ut. Inom 
gruppen förstföderskor avser rädslan det sedan tidigare helt okända. Inom gruppen 
omföderskor är däremot förekomsten av en tidigare negativ förlossningsupplevelse vanlig 
(Ryding et al., 2003; Waldenström et al., 2004). Förekomsten av PTSD relaterat till en 
tidigare traumatiskt förlossning har tidigare visats (Wijma et al., 1997). Vid behandling av 
denna grupp finns eventuellt mycket att hämta från behandling av PTSD som i andra 
sammanhang visats vara effektiv.  
 
Det bör noteras att det i forskningen angående förlossningsrädsla finns en etisk svårighet med 
att randomisera förlossningsrädda kvinnor. Något tidsutrymme i samband med graviditetens 
relativt snabba förlopp för att låta kontrollgruppen stå på väntelista finns knappast. En möjlig 
lösning på problemet är att i fortsatt forskning, som Ryding et al. (2003) föreslår, randomisera 
förlossningsrädda kvinnor mellan psykoterapi och en mindre insats. Sammanfattningsvis 
återstår inom forskningsområdet frågor angående vilka som behöver en 
förlossningsförberedande insats av psykoterapeutisk karaktär, enligt vilken metod och i vilken 
omfattning dessa insatser skall ges. Förhoppningsvis kan dessa viktiga frågor besvaras i 
framtida forskning. 
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Bilaga 1 
 

Manual för fyra förberedande gruppsamtal för gravida kvinnor med viss oro inför 
förlossningen2

 
Session 1; defusion 
 
1. Introduktion; presentation av oss själva, beskrivning av vad vi ska göra under 

gruppsamtalen och varför, konfidentialitet, videoinspelning, pauser, ”obehag” och 
frivillighet.   

 
2. Gruppdeltagarna presenterar sig för varandra i gruppen. 
 
3. Kartläggning av aktuella tankar och funderingar. Exempel på områden som kan beröras; 

graviditet, förlossning, kroppen, bäbisen, föräldraskap, partner, andra nära relationer, 
yrkesliv, fritid, hälsa, beroende/oberoende, omställning och osäkerhet. Tankarna kartläggs 
grundligt i helgrupp. Tankarnas subjektiva karaktär d v s tankar som något vi har men 
därmed inte nödvändigtvis är betonas av gruppledarna. 

 
4. I syfte att undersöka om inställningen till tankar som är svåra/obehagliga att bära 

förändras lämnas blankett för registrering av den tanken som är svårast/obehagligast att 
bära och dess trovärdighet. Registreringen upprepas efter förberedelsegruppens avslut och 
delas ej i gruppen. 

 
5. Kartläggning av strategier för att hantera oro samt hur de fungerar på lång respektive kort 

sikt. 
 
6. Hjärnans ständiga flöde av tankar angående pågående, tidigare och möjliga framtida 

upplevelser illustreras med övningen ”Den pladdriga hjärnan” (se s. 163, Hayes et al., 
1999). 

 
7. Rational för medveten närvaro. Övning i medveten närvaro med fokus på exempelvis 

andning eller ljud. 
  
8. Genomgång av hemuppgift: eget värderingsarbete (värdekompassen) och övning i 

medveten närvaro. 
 
 
Session 2; värderad riktning kontra undvikande 
 
1. Övning i medveten närvaro. 
 
2. Genomgång av hemuppgifter samt  eventuella reflexioner sedan session ett.  
 
3. Undvikande av obehag samt värderad riktning illustreras bl a med exempel på 

mörkerrädsla. Inventering av deltagarnas undvikande i alla dess former (vad det är, varför 
det sker, konsekvenser på kort respektive lång sikt).  

 
                                                           
2 Som komplement till manualen rekommenderas Hayes, S. C., Strosahl, K. D. & Wilson, K. 
G. (1999). Acceptance And Commitment Therapy. New York: The Guilford Press.  
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4. Illustration av hur tanken påverkar upplevelsen med övningen ”Äppelkaka med vanlijsås”. 
Sammanfattning av övningen (tankar, känslor, fysiologiska reaktioner) samt rational för 
hur tankar och känslor påverkar upplevelsen, hur sammankopplade med ord/tankar vi är 
och hur vi ofta reagerar automatiskt.  

 
5. Kan vi kontrollera våra tankar och känslor? Övning i tankesupression. Finns det något 

alternativ? 
 
6. Exponering för obehaglig tanke (notera tankar, känslor och fysiologiska reaktioner).  
 
7. Övning i medveten närvaro: ”Löv på vatten” (se s. 158, Hayes et al., 1999). 
 
8. Hemuppgift: Notera obehagliga tankar och känslor som dyker upp (när dyker de upp, vad 

de säger och vad du gör).  
 
 
Session 3; acceptans 
 
1. Övning i medveten närvaro.  

 
2. Uppföljning av hemuppgiften att notera obehagliga tankar och känslor samt  eventuella 

reflexioner sedan session två.  
 
3. I syfte att ge en upplevelse av skillnaden mellan att använda kontrollstrategier och 

acceptansstrategier presenteras bussmetaforen (s. 157, Hayes et al., 1999) angående något 
angeläget livsområde som berörts i gruppen, t ex nära relationer. Värdering (bussens 
riktning), risker/svårigheter (”monster” på bussen) diskuteras. Övningen görs i två steg, 
först med kontrollstrategier (tankesupression, argumentation etc.), därefter med 
acceptansstrategi och utvärderas därefter. 

  
4. Bussmetaforen angående förlossningen; värdering (bussens riktning), risker/svårigheter 

(”monster” på bussen t ex misslyckandemonster, inte-ha-kontroll-monster, rädd-för-att-
bli-övergiven-monster) diskuteras. Strategier att hantera dessa ”monster” utvärderas (se 
ovan).  

 
5. Övning i att mota respektive hålla en tanke. Var ligger fokus? Var vill du att fokus ska 

ligga? Vad vilja (värderingar)? Hur vill du vara? 
 
6. Människans tendens att ofta värdera tankar och upplevelser i negativt/positivt illustreras 

med övningen ”Lappar på bordet”. 
 
7. Acceptans illustreras med metaforen ”Den objudne gästen” (s. 240, Hayes et al., 1999). 
 
8. Övning i medveten närvaro ”Löv på vatten”. 
 
9. Hemuppgift: Notera eventuell smärta (i vilken situation, försök beskriva smärtupplevelsen 

(färg/form/intensitet/förändring)).  
  
 
 

 



31 

Session 4; commitment 
 
1. Övning i medveten närvaro. 
 
2. Uppföljning av hemuppgiften att notera eventuell smärta samt  eventuella reflexioner 

sedan session tre. 
 
3. Övning i tillit till egen förmåga i syfte att förmedla en upplevelse av att tankarna inte är 

”jag” utan tankar jag har p g a situationen och mina tidigare erfarenheter, ”Obsever 
Exercise” (s. 193, Hayes et al., 1999). 

 
4. Målsättningar relaterat till förlossningsperioden (konkretisering av mål utifrån 

värderingsarbetet). Vad kan du göra just nu för att leva det liv du vill leva? Vad är viktigt? 
Är det något du skulle vilja förändra? Vilka hinder finns för förändringen? Finns det 
någon som kan hjälpa dig med det (rekrytering)? 

 
5. Sammanfattning och repetition av viktiga aspekter samt avslut. Återkoppling från 

deltagarna. 
 
6. Information om eftermätningarna.  
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      Bilaga 2 
 
     
 
    
 
 
Vi vänder oss till dig med en förfrågan om deltagande i en studie angående 
förberedande förlossningssamtal. 
 
Under graviditeten väcks många frågor om hur förlossningen ska bli och de flesta känner viss 
oro inför sin förlossning. Vi vill nu undersöka om en nyutvecklad form av förberedande 
samtal i grupp baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT) kan ha en positiv inverkan på 
förlossningsupplevelsen. 
 
I KBT fokuseras på hur tankar och känslor styr vårt beteende, och hur vi kan påverka detta i 
nuet. KBT har tidigare använts med stor framgång vid exempelvis depression, ångestproblem, 
smärta, sömnsvårigheter och stress.  
 
De personer som deltar i studien kommer att lottas till att få ett eller fyra gruppsamtal. Du kan 
som deltagare inte välja vilken grupp du ska tillhöra. Grupperna består av 6-8 gravida kvinnor 
och kommer att äga rum under början av hösten. Gruppsamtalen är ett tillägg utöver sedvanlig 
förlossningsförberedande vård i BB Stockholms regi och påverkar således inte dina kontakter 
med mödravården. Du kommer vid flera olika tillfällen att få fylla i formulär med frågor som 
berör förlossningen och dina upplevelser i övrigt. Dessutom kommer data med avseende på 
smärta, smärtlindring, förlossningens längd och utsöndring av kortisol i saliven samlas in 
under förlossningen genom barnmorskornas försorg. Om du deltar i studien godkänner du att 
vi tar del av din journal hos BB Stockholm. Informationen vi får från dig kommer att 
sammanställas utan namn så att ditt svar är anonymt. Eventuellt kommer resultaten från 
studien publiceras i en vetenskaplig tidskrift.  
  
All medverkan i denna undersökning är naturligtvis frivillig. Du kan, när som helst, utan att 
motivera ditt beslut välja att avbryta din medverkan. Ditt beslut kommer inte på något sätt att 
påverka din fortsatta kontakt med sjukvården. Om du vill medverka i studien ber vi dig fylla i 
det bifogade svarsbrevet och lämna det till barnmorskan. Vi tar senare kontakt med dig per 
telefon för att ge dig ytterligare information. Har du frågor eller funderingar om 
undersökningen är du mycket välkommen att kontakta någon av oss.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Rikard Wicksell Marianne Bonnert  Jenny von Zeipel 
Leg. Psykolog  Psykologkandidat  Psykologkandidat 
Smärtbehandlingsenheten  Institutionen för Psykologi Psykologiska Inst.     
 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus Uppsala Universitet Stockholms Universitet 
tfn 08-517 799 17 070-3079866  070-444 79 05 
 
Smärtbehandlingsenheten, Q1:01 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 
171 76 Stockholm 
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Medverkan i behandlingsstudie 
 
Jag vill delta i studien om förberedande samtal inför förlossning baserad på KBT och vill att 
ni kontaktar mig för ytterligare information.  
 
Jag har förstått att detta innebär att jag kommer att lottas till en av två grupper med skilda 
upplägg. Jag är medveten om att medverkan innebär att jag kommer att få fylla i flera olika 
formulär om förlossningen och mina upplevelser i övrigt.  
 
Jag ger min tillåtelse att BB Stockholm förmedlar min journal till forskningsteamet.  
 
Jag vet att namn, adress och telefonnummer sparas i ett register som förvaras skyddat vid 
smärtenheten samt att Karolinska Institutet ansvarar för detta register.  
 
Jag förstår att informationen kommer att sammanställas så att svaren är anonyma och att 
denna sammanställning eventuellt kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift efter 
studiens avslut.  
 
Jag förstår att deltagandet i studien är helt frivilligt och att jag när som helst under studiens 
gång kan välja att avbryta min medverkan.  
 
 
 
Underskrift:       
 
Namnförtydligande:      
 
Postadress:  ___________________________________________ 
  
Postnummer och ort: ___________________________________________ 
 
Telefonnummer:      
 
 
 
 
 
 
 
 
Smärtbehandlingsenheten, Q1:01 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 
171 76 Stockholm 
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      Bilaga 3 
 

Agenda för det informations- och psykoedukationstillfälle som erbjöds kontrollgruppen 
inom ramen för studien angående förberedande gruppsamtal för gravida med viss 

förlossningsoro baserat på ACT. 
 

 
Presentation 
Föreläsarna och gruppen. 
 
Information om studien 
Genomgång av upplägg och mätningar. 
 
Förlossningsrädsla/förlossningsoro 
Definition, prevalens, behandling. Tidigare studier. 
 
Förklaringsmodeller: - stress/sårbarhet 

- sociala faktorer 
- personlighetsdrag 
- trauma 

 
Vad är det som händer när vi blir rädda?  
Kognitiva modellen: kortfattat gå igenom att tanke, känsla, fysiologi och beteende samspelar 
och förstärker varandra.  
 
Varför oroar sig vissa mer än andra?   
Oro kan vara ett sätt att undvika att tänka på vårt verkliga problem. Det kan också ge oss 
uppmärksamhet och omsorg från vår omgivning om vi uttrycker mycket orostankar. En del 
har som barn lärt sig att ge uttryck för orostankar som ett sätt att motverka kritik.  
 
Hur hanterar vi rädsla? Hur bryter vi rädslospiralen (beskriven ovan)?  
Copingstrategier, exempel: distraktion, tankestopp, avslappning.  
 
Avslut 
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	Syfte och hypoteser 
	 
	Hypotes I: Påverkar interventionen graden av oro och rädsla inför förlossningen? 
	Metod 
	Undersökningsdeltagare 



	Antal
	S:a deltagare kvarstående i studien
	Rekrytering 
	Behandlingsgruppen fick under graviditetens senare del fyra gruppsamtal baserade på ACT. Gruppen träffades för en session i veckan under fyra veckor. Varje session varade 2 timmar och hade ett tema. Temat för första sessionen var ”Defusion”. Den andra sessionen var temat ”Värderad riktning kontra undvikande”. Den tredje sessionen var temat ”Acceptans” och den fjärde sessionen var temat ”Commitment”. Samtal och övningar varvades under sessionerna. Mellan sessionerna lämnades enklare hemuppgifter. (Se bifogad manual, Bilaga 1).  
	 
	Apparatur och material 
	Hälsoenkät (SF 12). Skalan består av 12 items och mäter självskattad fysisk och psykisk hälsa (Ware, Kosinski, & Keller, 1996; Ware et al., 1997). Endast den övergripande skattningen av hälsa användes i utvärderingen. 
	  


	Resultat 
	 
	Resultat av för- och eftermätning 
	 
	Resultatet beräknades efter bortfall på 12 personer i behandlingsgrupp och 10 personer i kontrollgrupp. Enstaka saknade värden ersattes med gruppmedelvärden. Inga grava avvikelser fanns i materialet då distributionen översiktligt kontrollerades med hjälp av histogram. En mer ingående analys av fördelningen gjordes ej p g a det lilla samplet och studiens pilotkaraktär. För- respektive eftermätning skedde med viss spridning med avseende på graviditetsvecka (se Tabell 4). 

	Mättillfälle
	Före behandling
	Efter behandling
	 


	Mätning
	Grupp
	N
	Rekrytering
	Eftermätning
	t(20)
	p


	K.gr.
	10
	Avhopp 
	6
	K.gr.
	10
	¤ t (16) 
	För att analysera effekterna av betingelserna och tid beräknades tvåvägs oberoende ANOVA på resultatet för orosskattningen, självskattningsformuläret W-DEQ A (Wijma Delivery Expectancy Questionnaire), självskattningsformuläret HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale), självskattningsformuläret AAQ-8 (Acceptance and Action Questionnnaire), skattning av generell upplevelse av hälsa samt självskattningsformuläret SWLS (Satisfaction With Life Scale). 


	Mätinstrument
	Grupp
	N
	10
	k.gr. 
	10
	k.gr. 
	10
	k.gr. 
	10
	k.gr 
	10
	k.gr 
	10
	10
	Diskussion 
	 
	Viss tveksamhet angående huruvida vi valt passande mätinstrument föreligger. De psykometriska egenskaperna kan inte tas för givna då brist på väl validerade mätinstrument föreligger. I och med att gruppen är av subklinisk karaktär är det inte säkert att de instrument som är avsedda att finna patologi har den känslighet i det yttre delarna av fördelningen som skulle krävas för att detektera skillnader. 
	 
	Framtida forskning 
	Referenser 
	Dahl, J., Wilson, K. G. & Nilsson, A. (2004). Acceptance and Commitment Therapy and 
	the treatment of persons at risk for long-term disability resulting from stress and pain 
	symptoms: A Randomized Clinical Trial. Behavior Therapy. 
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