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Att föda barn är förenat med smärta. Fokus ligger idag på att minska eller 
göra smärtan hanterbar för att ge kvinnan en positiv förlossningsupplevelse. 
Copingstrategier är effektiva hjälpmedel för smärthantering och 
personligheten kan påverka effektiviteten av dem. Studiens syfte var att 
undersöka vilka copingstrategier som förknippas med en tillfredsställande 
förlossningsupplevelse och om graden av optimism kan ses påverka valet av 
dem. Enkäter besvarades av 26 förstföderskor inom 24 timmar efter barnets 
födelse. De mer optimistiska kvinnorna använde sig mer av närmande 
coping (r = 0,53; p = 0,001) som innefattas av att söka emotionell och 
instrumentell support, att acceptera och agera aktivt för att hantera sin 
situation. Och användandet av närmande strategier var i sin tur förknippat 
med en mer positiv förlossningsupplevelse (r = 0,50; p = 0,05) där optimism 
och närmande coping tillsammans stod för 30 % av variansen. Kunskapen 
om hur optimism påverkar copingbeteendet kan effektivisera 
strategianvändandet under förlossningen.  
 

 
Att föda barn är förenat med smärta. Smärtan fungerar som en signal på att 
förlossningsarbetet har börjat och ger sedan vidare information om själva förlossningsarbetet 
med den positiva innebörden om att ett nytt liv är på väg (Lowe, 2002; Olofsson, 2003). 
Syftet med vården vid barnafödande är bland annat att minimera medicinska komplikationer 
och att maximera den positiva upplevelsen av graviditet och förlossning (Waldenström, 
2007). Till följd av det förändrade samhället med högre utbildningsnivåer, goda ekonomiska, 
sociala och sanitära förhållanden samt den utvecklade vården anses det idag vara säkert att 
föda barn. Detta till skillnad mot 1700-talet då mödradödligheten var hög (Waldenström, 
2007). Trots detta uppvisar många kvinnor psykiska symtom som ängslan och oro inför eller 
efter förlossningen (Ford & Ayers, 2008) där oron för smärtan eller konsekvenserna av den 
har stor roll (Olofsson, 2003; Waldenström, 2007). Samtidigt är det svårt att i förväg veta hur 
varje enskild kvinna kommer att uppleva förlossningssmärtan vilket försvårar uppgiften för 
vårdgivare att tillgodose de enskilda kvinnornas behov när de väl är på plats (Lowe, 2002). 
Detta i sin tur kan leda till traumatiska upplevelser med förlossningsrädsla (Olofsson, 2003) 
och posttraumatisk stress som följd (Ford & Ayers, 2008). Fokus har kanske mycket på grund 
av dessa anledningar kommit att hamna på själva förlossningsupplevelsen (Waldenström, 
2007) vilket innefattas av att försöka minska smärtan eller att göra den hanterbar (Caton, 
Corry, Frigoletto, Hopkins, Lieberman et. al., 2002; Waldenström, 2007).  
 
Kvinnans förlossningsupplevelse är svår att mäta på ett objektivt sätt då den präglas av 
individuella omständigheter och när den mäts är förlossningen oftast över vilket betyder att 
det är minnet av förlossningen som registreras (Waldenström, 2007). Det finns forskning som 
har visat på vikten av att mäta kvinnornas smärtupplevelser inom de första 24 timmarna efter 
förlossningen för att inte riskera att kvinnorna glömmer den upplevda förlossningssmärtan 
(Spalding, Kangas-Saarela, Jokela, Hollmen et. al., 1995; Morgan, Clifton & Lewis, 1982 
refererat i Olofsson, 2003). En negativ upplevelse av förlossningen har visat sig vara kopplat 
till att ha genomgått ett akut kejsarsnitt samt att ha upplevt ”värsta tänkbara smärta”. För en 
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positiv upplevelse av förlossningen så har det visat sig att känslan av personlig kontroll över 
sin situation är en viktig faktor (Slade, MacPherson, Hume & Maresh, 1993; Goodman, 
Mackey & Tavakoli, 2004) vilket i sin tur har påvisats vara associerat till minskad 
smärtupplevelse och känslan av tillfredsställelse (Pellino & Ward, 1998; Goodman, Mackay 
& Tavakoli, 2004). För att kunna hjälpa de födande kvinnorna att ta kontroll över sin 
förlossningssituation behövs en insikt i vad som orsakar deras skilda upplevelser. En möjlig 
orsak kan vara att kvinnorna använder sig av ineffektiva copingstrategier i förhållande till sin 
personlighet. 
 
Smärta i sig är inget farligt utan fungerar som en signal på att något är i olag i kroppen. 
(Olofsson, 2003). Den kan ses som en nödvändig skyddsmekanism för individen då den sedan 
urminnes tider fungerar som en signal om hot eller fara för individen. Förr fick smärtan 
människan att uppsöka skydd och idag uppsöks vården för att få hjälp (Olofsson, 2003). 
Enligt The International Association for the study of pain (refererat i Olofsson, 2003) 
definieras smärta som: ”[…] en individuell sensorisk (kroppslig, egen anmärkn.) och 
emotionell upplevelse som kan korreleras till verklig eller potentiell vävnadsskada eller 
uttryckas i termer av skada”. 
 
Förlossningssmärtan är påvisad som ett av de mer smärtsammare tillstånden utifrån patienters 
egna skattningar (Melzack 1981, refererat i Olofsson, 2003) och består både av visceral och 
av somatisk smärta. Den viscerala smärtan kommer från inre organ och är den som inleder 
själva förlossningen. Den uppstår till följd av livmoderns rytmiska sammandragningar som 
töjer och drar i både livmoderns ligament och i livmoderhalsen.  Ju längre förloppet 
framskrider desto längre och mer intensiv blir varje sammandragning. Den somatiska smärtan 
består av vävnadssmärta som beror på tänjning och tryck i vagina, bäckenbotten och perineum 
och den uppstår först mot slutet av förlossningen (Bonica, 1967 refererat i Olofsson, 2003). 
Lowe (2002) och Waldenström (2007) beskriver upplevelsen av förlossningssmärta som ett 
komplext fenomen och tar utöver sensoriska och emotionella stimuli även upp den kognitiva 
komponenten. Den är komplex på så vis att den kan uttryckas både i negativa (det gör ont) 
som positiva (barnet är på väg) ordalag (Lundgren & Dahlberg, 1998). Lowe (2002) refererar 
till Chapmans definition av förlossningssmärta och beskriver den vidare som en högst 
individuell tolkning av stimuli (ovanstående komponenter) som transformeras via varje 
enskild kvinnas emotionella, motivationella, kognitiva, sociala och kulturella omständigheter 
(Lowe, 2002). Sedan 1976 har födande kvinnor i Sverige rätt att få smärtlindring (Olofsson, 
2003) som vanligtvis delas in i antingen farmakologiska (till exempel ryggbedövning och 
lustgas) eller icke farmakologiska metoder (såsom bad/dusch, akupunktur och psykoprofylax). 
Smärtlindring under förlossning ska sänka smärtintensiteten, vara säker för mor och barn, inte 
ge några sidoeffekter på mor eller barn, och inte påverka förlossningsförloppet negativt. Idag 
ses ingen av de enskilda metoderna ensamt eller i kombination med varandra uppfylla dessa 
krav (Olofsson, 2003). 
 
Psykologisk stress är en ytterst subjektiv bedömning av en upplevelse som påverkas av 
förhållandet mellan individen och situationen den befinner sig i (Lazarus & Folkman, 1984). 
Upplevs situationen som påfrestande av krav som överstiger de egna resurserna och bedöms 
riskera ens välbefinnande så skapar det stress. Stressorer i form av negativa eller positiva 
händelser kan påverka upplevelsen av stress. Dessutom har det betydelse för om händelsen 
eller situationen som upplevs påfrestande är plötslig och snabbt övergående eller kommer 
smygande och är långvarig då det påverkar individens möjlighet till att ta kontroll över, 
anpassa sig till eller påverka sin situation (Lazarus & Folkman, 1984). Forskning har visat att 
negativa, okontrollerbara, tvetydiga, överväldigande och hotfulla händelser ökar risken för 
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upplevelsen av stress (Taylor, 2006). För många kvinnor upplevs förlossningen som 
stressande (Ford & Ayers, 2008) och det är påvisat att stresshormoner (adrenalin, 
noradrenalin & katekolaminer) utsöndras i högre grad i samband med svår förlossningssmärta 
(Shnider, Wright & Levinson, 1979 refererat i Olofsson, 2003). Olofsson (2003) visar med en 
sammanställning att stresspåslag till följd av svåra förlossningssmärtor riskerar att ge negativa 
fysiska effekter såsom ökad smärtupplevelse, förlängt värkarbete och även syrebrist hos 
barnet. 
 
Utifrån den subjektiva bedömningen, över vad och i vilken utsträckning som det går att göra 
något för att minska stressupplevelsen, hanteras sedan situationen vilket definieras som 
coping (Lazarus & Folkman, 1984). Coping är en process som kännetecknas dels av 
observationer och bedömningar som utgår ifrån vad individen tänker och gör i en stressande 
situation, inte vad den skulle ha gjort, brukar göra eller ska göra vilket istället handlar om 
personegenskaper. Dessutom har kontexten betydelse för att kunna förstå vad 
stresshanteringen innebär och för att kunna bedöma situationen. Slutligen behöver individen 
vara föränderlig i sitt tankesätt och agerande för att eventuellt byta strategier i förhållande till 
situationen (Lazarus & Folkman, 1984).  Carver (1997) har delat in copingbeteenden till 14 
olika copingstrategier; 1) aktiv coping (som innebär att vara aktiv i stressituationen), 2) 
planering, 3) positiv omtolkning, 4) acceptans, 5) humor, 6) religion, 7) söka socialt stöd, 8) 
söka instrumentellt stöd (aktiv efterfrågan av och aktivt stöd från någon), 9) distraktion, 10) 
förnekande, 11) ventilering (som innebär att ge verbalt utlopp för något), 12) 
droganvändande, 13) uppgivenhet och 14) självkritisering. Det är vanligt att använda sig av 
flera strategier för att bemöta en stressfylld situation eller upplevelse, det vill säga stressor.  
 
De enskilda copingstrategierna brukar vanligtvis, efter Folkman och Lazarus teori (1984), 
delas in i antingen problem- eller emotionsfokuserande strategier vilka kan urskiljas i Tabell 1 
på sidan 6 (Solberg-Nes & Segerstrom, 2006). Problemfokusering innebär att individen 
försöker påverka eller ta kontroll över själva stressoren. Emotionsfokuseringen innebär istället 
att försöka minska de negativa känslorna som uppkommer i samband med påfrestningen med 
hjälp av strategier som undvikande beteende eller att söka socialt stöd (Lazarus & Folkman, 
1984). Problemfokuserade strategier anses fungera mest effektivt då situationen kan 
kontrolleras och stressoren kan påverkas. Emotionsfokuserad coping är mest effektiv då 
situationen inte är kontrollerbar och stressoren istället är svår att påverka (Park, Armeli & 
Tennen, 2004). I en förlossningssituation kan det innebära att de olika strategierna som 
kvinnorna använder sig av kan vara mer eller mindre effektiva beroende på hur situationen 
tolkas av dem. 
 
Personligheten anses ha stor betydelse för hur en påfrestande situation hanteras och flertalet 
studier talar för att det går att koppla samman personlighetsegenskaper till copingbeteenden 
(Connor-Smith & Flaschbart, 2007). Personligheten både påverkas av och styr vårt sätt att 
uppleva, tänka och känna vilket i sin tur speglas i våra handlingar. Den utgörs av en 
kombination av egenskapsdrag (traits) och styrkan i dessa olika drag vilka anses 
förhållandevis stabila och varaktiga kännetecken över tid. Det innebär att det går att iaktta 
egenskaper hos enskilda individer genom deras beteende i olika situationer, handlingar och 
förhållningssätt (Bertelsen, 2007; Passer & Smith, 2007). Optimism och pessimism är 
exempel på två motsatta synsätt som kan göra att personer skiljer sig beteendemässigt åt, 
framför allt då de hanterar problem som de ställs inför (Scheier, Weintraub & Carver, 1986).  
Optimism och pessimism bygger på skilda förväntningar inför framtida händelser. En optimist 
förväntar sig att bra saker ska hända dem och pessimister förväntar sig dåliga saker. (Carver 
& Scheier refererat i Lopez & Snyder, 2003). Förväntningarna på framtida händelser kan gälla 
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antingen en specifik situation, och brukar definieras som situationell optimism eller innehas 
som en generell uppfattning av individen och definieras då som dispositionell optimism 
(Taylor, 1998).  
 
Mätningar med det reviderade Life Orientation Testet (LOT), av Scheier, Carver och Bridges 
(1994) som enbart mäter lägre eller högre grad av optimism, har påvisat att användandet av 
problemfokuserande strategier är kopplat till högre grad av optimism (Scheier, Weintraub, & 
Carver, 1986; Solberg-Nes & Segerstrom, 2006). Däremot lyfter Solberg-Nes och Segerstrom 
(2006) i sin metaanalys fram att personer med högre grad av optimism inte använder sig 
mindre av emotionsfokuserande strategier. De menar istället att de två olika 
copingstrategierna kan användas på två olika sätt. Antingen genom att närma sig problemet, 
som innebär att försöka eliminera, minska eller att hantera stressoren eller känslorna som 
uppkommer med upplevelsen, eller att undvika problemet, som innebär att försöka ignorera 
eller att dra sig tillbaka från stressoren eller känslorna som orsakar obehag. Nedan (Tabell 1) 
presenteras deras sammanfattade översikt över hur de olika förfaringssätten är uppdelade.  
 
 
Tabell 1. Uppdelning av Copingstrategier enligt Solberg-Nes och Segerstrom (2006). 

 
      Problemfokuserad     Emotionsfokuserad 

Coping     Coping 
 

Närmande      Aktiv Coping     Accept 
Coping      Planering     Religion 

Instrumentellt stöd    Ventilering 
            Emotionellt stöd 
            Positiv omtolkning 
 
 
Undvikande     Uppgivenhet     Förnekande 
Coping     Distraktion 

 
 
 
Strategierna humor och självkritik har utelämnats i uppdelningen då dessa ansågs vara svåra 
att kategorisera. I metaanalysen uppmättes positivt samband mellan optimism och närmande 
förfarande som innebär att försöka eliminera, minska eller att hantera stressoren eller 
känslorna. Ett negativt samband uppmättes mellan optimism och ett undvikande förfarande. 
Metaanalysens resultat menar de stärker uppfattningen om att optimister med sin positiva 
förväntning på framtida händelser ökar sitt engagemang och får dem att kämpa vidare i sin 
situation snarare än att undvika eller att ge upp (Solberg-Nes & Segerstrom, 2006). 
 
Trots att det finns ett flertal studier som talar för att det går att koppla samman 
copingbeteenden till olika personlighetsegenskaper påvisar Connor-Smith och Flaschbart 
(2006)  i sin metaanalys att resultaten inte är överensstämmande. De menar att kunskapen om 
och kopplingen dem emellan begränsas av moderatorer. De lyfter bland annat fram faktorer 
som; att sen rapportering av använd copingstrategi kan påverka resultaten negativt på grund 
av bland annat glömska varför direkt rapportering är att föredra; att kulturella skillnader i 
copingresurser och utsattheten av samt hur stress värderas har betydelse trots att 
personlighetsstrukturerna anses lika över kulturer; samt att en tydligare koppling borde kunna 
ses mellan personlighet och coping under längre och mer intensiv grad av stress. Dessutom 
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påvisar de att kopplingarna mellan särskilda personlighetsegenskaper och copingstrategier är 
starkare när de rapporteras som generellt beteendemönster än under specifika situationer.  
 
Användandet av copingstrategier har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel för att minska 
smärtupplevelsen under förlossningen (Niven & Gijsbers, 1996) och de vanligast rapporterade 
strategierna i forskningssammanhang är andning, avslappning, lägesändringar (kroppsliga), 
röra på sig, distraktion och mentala föreställningar (Abushaikha, 2007; Escott, Spiby, Slade & 
Fraser, 2003; Niven & Gijsbers, 1996). Däremot har det visat sig att kvinnorna använder sig 
av färre strategier ju längre förlossningsförloppet framskrider (Niven & Gijsbers, 1996) 
Användandet av de olika copingstrategierna har urskiljts till fyra metoder; fysiska (som att gå, 
stå och andas), psykologiska (att skrika, gråta och uttrycka sin smärta), spirituella (som 
innebär tilltro till Gud och att be) och kognitiva (som innebär att följa instruktioner som ges, 
distraktion och mentala föreställningar) (Abushaikha, 2007).  
 
En del av de strategier som kvinnorna använder sig av för att hantera förlossningssmärtan är 
ofta inlärda (Niven & Gijsbers, 1996; Escott, Spiby, Slade & Fraser, 2004) eller så blir 
kvinnorna instruerade på plats av personalen (Abushaikha, 2007). Idag erbjuds även många 
kvinnor att delta i förlossningsförberedande utbildningar under graviditeten. Innehållet i dem 
varierar (Niven & Gijsbers, 1996; Escott, Spiby, Slade & Fraser, 2003; Waldenström, 2007) 
men det ursprungliga syftet har varit att träna kvinnor i psykoprofylax (andning & 
avslappning) för att reducera muskelspänningar under förlossningen (Slade, Escott, Spiby, & 
Fraser, 2003; Waldenström, 2007) vilka kan öka smärtupplevelsen och förlänga värkarbetet. 
Även om studier har visat att användandet av inlärda strategier under förlossningen är 
associerade till reducerad smärt- och stressupplevelse (Copstick et. al., 1985; Byrne & Lynch, 
1991; Green, 1993; Slade et. al., 1993, refererat i Escott, Spiby, Slade & Fraser, 2003) har 
betydelsen av de förlossningsförberedande kurserna ändå ifrågasatts i forskningssammanhang, 
då det påvisats att kvinnorna inte alltid använder sig av dessa strategier (Slade, Escott, Spiby, 
Henderson & Fraser, 2000). De lyfter även fram att kvinnorna använder sig av strategier från 
tidigare situationer för att hantera smärta och oro (Escott, Spiby, Slade & Fraser, 2003). 
Studier har även i andra sammanhang visat att det går att matcha smärthanteringsstrategier till 
enskilda individer, genom att låta deltagarna använda sådana strategier som de rapporterade 
ha använt i tidigare stressituationer, och därigenom uppnå högre smärttröskel och längre 
toleranstid (Rokke & al´Absi, 1991). Om kvinnorna nu använder sig av copingstrategier som 
kan relateras till situationer utanför förlossningen är frågan vilka strategier det är de använder 
sig av och vad som påverkar valet av dem. 
 
Flertalet studier har visat att optimister och pessimister skiljer sig strategiskt åt under 
stresshantering (Scheier, Weintraub & Carver, 1986) där det är påvisat att de optimistiska 
förfaringssätten kan relateras till fysiskt och psykiskt välbefinnande i många och varierande 
sammanhang (Scheier & Carver, 1987; Scheier & Carver, 1992; Andersson, 2006; Wong, 
Wing & Fielding, 2007). Det förklarar Carver och Scheier (refererat i Lopez & Snyder, 2003) 
har att göra med ett looptänkande. De beskriver i sin ”expectancy–value modell” att om 
individens beteende är målinriktat och styrs av förväntningar bestående av positiva alternativt 
negativa återkopplingar från tidigare erfarenheter. Om målet värderas till att vara viktigt, 
eftersträvansvärt och uppnåeligt ökar motivationen medan om det upplevs tvärtemot får det 
personen till motsatt effekt, att inte vilja agera. Eftersom optimisterna och pessimisterna 
skiljer sig åt i sina förväntningar på framtiden blir deras värderingar och förväntningar av 
specifika situationer olika. Sannolikheten är då stor att deras synsätt styr deras beteenden åt 
skilda riktningar; att kämpa eller att ge upp. Det borde därför vara möjligt att kunna urskilja 
vilka copingstrategier och förlossningsupplevelser som förknippas med olika grad av 
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optimism. Men några tidigare studier som undersökt samband mellan 
personlighetsegenskapen optimism och användandet av copingstrategier med 
förlossningssituationen som stressor har i anslutning till föreliggande undersökning inte 
påträffats i den existerande forskningslitteraturen.  
 
Föreliggande pilotstudie är en explorativ studie med syftet att undersöka vilka 
copingstrategier som förknippas med en tillfredsställande förlossningsupplevelse och om 
graden av optimism kan ses inverka vid valet av dessa strategier.  
 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet bestod av kvinnor från en mindre förlossnings- och BB- vårdsenhet för kvinnor med 
låg risk för komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Detta innebär bland 
annat att enheten enbart tar emot fullgången (40 veckor) och inte överburen graviditet, att 
kvinnan ska ha kontrollerats enligt ett så kallat basprogram för graviditetsövervakning (bland 
annat graviditetsövervakning av barnmorska och läkare) och kvinnorna ska inte ha några 
kända riskfaktorer för komplikationer vid förlossning (såsom exempelvis kronisk sjukdom, 
och/eller komplikationer under tidigare eller aktuell graviditet). Urvalskriterier för deltagande 
i studien var (förutom de kriterier som redovisas under etiska överväganden) svensktalande 
förstagångsmödrar.  
 
Av 38 deltagare valde en deltagare att inte delta i studien och 11 stycken exkluderades. Fem 
stycken för att deltagandet inte hade skett inom 24 timmar och ytterligare fem för att 
enkäterna var ofullständigt eller inkorrekt ifyllda (det saknades fler än tre svar och/eller för att 
de angett fler svar på en och samma fråga). För att uppnå ett så homogent deltagarunderlag 
som möjligt exkluderades ytterligare en person som var född utanför Sverige då studier har 
visat att det kan finnas skillnader i hur de skilda strategierna används mellan olika kulturer 
(Chang, 2000; Passer & Smith, 2007). Undersökningsdeltagarna (n=26) utgörs slutligen av 
kvinnor som varierar i åldrarna 21-39 år (M=30, S=5) med utbildningsnivåer från gymnasie- 
(n=7), -yrkesutbildning (n=2) upp till högskola/ universitetsstudier (n=16) samt en som inte 
svarat på frågan. Kvinnor som genomgått instrumentell (sugklocka eller kejsarsnitt) 
förlossning (n=4) inkluderades i studien då dessa föregåtts av ett värkarbete. 
 

Etiska överväganden. 
Enligt lagändringen i Svensk författningssamling 2003:460 omfattande etikprövning som 
avser människor, inom ramen för universitetsstudier (2003:615) som trädde i kraft den 1 juli 
2008 har undersökningen inte behövt granskas enligt etikprövningslagen av etisk 
kommitté. För att kunna utföra studien inom de regler som gäller för etisk prövning i 
sjukvården när det innefattar patienter beslutades, efter diskussioner mellan representanter 
från Stockholms universitet och ansvarig forskningschef på förlossningsenheten där studien 
utfördes, att undersökningen fick genomföras under förutsättningen att det utfördes som ett 
pilotstudie.  
 
Hänsyn har tagits till patienten både vad avser deras situation och behandling av så kallade 
känsliga personuppgifter. Patienter vars barn hade haft behov av särskilt omhändertagande i 
samband med eller efter förlossningen, som hade haft en större blödning (cirka 1000 ml eller 
mer) eller som hade blivit gravida med hjälp av In Vitro Fertilisering (IVF), så kallad 
provrörsbefruktning, exkluderades från undersökningen av etiska skäl. I försättsbladet till 



7 
 

enkäten tog deltagarna del av information om undersökningen och utlovades; frivilligt 
deltagande, anonymitet och konfidentiellt omhändertagande av svaren, möjligheten till att 
avbryta sitt deltagande och att ingen enskild deltagare skulle kunna röjas vid redovisningen, 
enligt gällande riktlinjer för forskningsetiska principerna för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2008). Samtliga deltagare har gett sitt 
skriftliga samtycke till studien. Patienternas identitet har skyddats med hjälp av kodat 
material. 
 
Material 
Undersökningen bestod av enkäter som mätte graden av optimism, användandet av 
copingstrategier och kvinnornas förlossningsupplevelser. Även kvinnornas egna kommentarer 
efterfrågades för att på bästa sätt kunna ta del av kvinnornas upplevda stress i samband med 
förlossningen. Frågorna ställdes i anslutning dels till det omformulerade COPE- instrumentet 
och till det som behandlade kvinnornas förlossningsupplevelser där tacksamhet uttrycktes för 
förslag på frågor som saknades eller var svåra att relatera till.  
 
Graden av optimism uppmättes med mätinstrumentet Life Orientation Test (Appendix), LOT–
R, av Scheier, Carver och Bridges (1994). Den engelska versionen översattes från engelska 
till svenska av undersökningsledaren och översattes tillbaka till engelska av en oberoende 
engelsktalande person varefter texten i testet justerades. Deltagarna uppmanades till att börja 
med att svara så omsorgsfullt och sant som möjligt och informerades om att det inte fanns 
några rätt eller fel att svara. Testet består av tio frågor varav fyra av frågorna enbart fungerar 
som utfyllnad. Av de sex frågor som mäter graden av optimism är frågorna antingen positivt 
formulerade som till exempel: ”Jag ser alltid optimistiskt på min framtid” eller negativt 
formulerade: ”Jag räknar sällan med att något bra ska hända mig”. Deltagarna uppmanades till 
att ange sitt svar genom att ringa in den siffra på det påstående som bäst stämde överrens med 
deras uppfattning med hjälp av en femgradig likertskala (0= instämmer inte alls, 1=Instämmer 
inte, 2= Neutral, 3=Instämmer delvis, 4=Instämmer helt). Poängen på frågor med negativ 
formulering bakvändes (4 blev 0 poäng och så vidare) vid sammanräkningen med 24 poäng 
som maxpoäng. Ju högre poäng som erhålls på testet desto högre grad av optimism. Den 
interna reliabiliteten för att mäta graden av optimism har av testtillverkarna uppmätts till .78 
med Chronbachs alfa (Scheier, Carver & Bridges, 1994). I föreliggande undersökning uppnås 
en tillfredsställande alfa på .72 med en variation mellan .62 till .72 om enskilda item tas bort. 
 
För att mäta användandet av copingstrategier, utgick föreliggande test utifrån den kortare 
versionen av instrumentet The brief COPE som är framtaget av Carver (1997). 
Ursprungstestet består av 28 frågor som mäter 14 olika copingstrategier. Eftersom 
undersökningen syftade till att undersöka copingstrategier i en förlossningssituation, behövde 
instrumentet anpassas (Appendix). Detta gjordes av undersökningsledaren och utvärderades 
sedan av chefsbarnmorskan på förlossningsenheten där undersökningen tog plats. Två frågor 
togs bort vilka mätte användandet av alkohol och rökning och andra frågor formulerades om, 
från till exempel ”Jag anstränger mig för att göra något åt min situation” till ”Jag ansträngde 
mig för att göra något åt min situation under förlossningen”. Dessutom ändrades skalorna. 
Deltagarna fick gradera sina svar på en likertskala med hjälp av en femgradig skala (0=Inte 
alls, 1=Mycket lite, 2=Ganska lite, 3=Ganska mycket, 4=Väldigt mycket). Skalan ändrades 
från ursprungsinstrumentet genom att lägga till möjligheten att kunna svara inte alls. I 
beskrivningen till testet informerades deltagarna om att mentala och beteendemässiga 
förmågor används under påfrestande situationer och gavs exempel på Abushaikhas (2007) 
metoder som kunde relateras till olika strategier (fysiska: gå, stå, andas; psykologiska: skrika, 
gråta att uttrycka och förbereda sig; tankemässiga: följa instruktioner, göra sig bildliga 
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föreställningar). Deltagarna uppmanades att svara på frågorna utifrån hur de själva bedömde 
användandet av sina egna strategier som kunde ha använts för fler syften. Även här 
informerades de om att det inte fanns några rätt eller fel sätt att svara och att de skulle tänka 
på att svara så sant och så omsorgsfullt för dem som möjligt. Vid poängsättning slås poängen 
samman på de två frågor som mäter samma copingstrategi vilket betyder att högre poäng 
innebär mer frekvent användande. För att ta hänsyn till den interna reliabiliteten exkluderades 
de enkäter som inte var ifyllda inom utsatt tid då risken för glömska ökar. Originalfrågorna 
för COPE-formuläret översattes från engelska till svenska på samma sätt som LOT. Låga 
Chronbach alfa värden uppmättes för de frågor som mätte användandet av strategierna 
religion (part-whole correlation= 0,07; R2= ,57), förnekande (Part-whole correlation= 0,07; R2 

=,75) och acceptans (Part-whole correlation=-,24; R2=,82) vilket indikerar att tillförlitligheten 
i dem bör ifrågasättas. 
 
Kvinnornas förlossningsupplevelser uppmättes med egna formulerade frågor (Appendix) som: 
”Upplevde du dig stressad i samband med förlossningen?” och ”I vilken utsträckning hade du 
hjälp av de strategier du använde för att hantera påfrestningen i samband med 
förlossningen?”. Deltagarna uppmanades att svara genom att kryssa för något av 
svarsalternativen ”ja” eller ”nej”. De ombads även att ringa in den siffra mellan ett till tio (0= 
Stämmer inte alls och 10= Stämmer i hög utsträckning) på de svarsalternativ som hade 
likertskalor och som bäst motsvarade deras svar, från det att värkarna startade tills det att 
barnet var fött. Då frågor som mäter samma konstrukt inte är av liknande slag har ingen intern 
reliabilitetsanalys genomförts. 
 
Procedur 
Personalen, bestående av barnmorskor och undersköterskor, på förlossnings- och BB 
vårdsenheten, rekryterade deltagare ur ovanstående urvalsgrupp under en begränsad tid på tio 
dagar. Kvinnor som uppfyllde kriterierna för inkludering i studien tillfrågades muntligt om 
deltagande inom tidsspannet på fem till 24 timmar efter barnets födelse. Kvinnorna fick i 
samband med förfrågan en skriftlig information om undersökningen (Appendix) där de 
uppmanades att kryssa för deltagande eller icke tillsammans med deras underskrift. Vid 
deltagande uppmanades de muntligt att fylla i enkäterna inom de 24 timmar efter barnets 
födelse och returnera dem till personalen tillsammans med det skriftliga samtycket i ett 
bifogat kuvert som de ombads att själva försegla. Kuvertet låstes in i läkemedelsrummet av 
personalen till dess att det hämtades av undersökningsledaren. 
 
Dataanalys  
Ett t-test för beroende mätningar används för att beräkna skillnader i användandet av de skilda 
tillvägagångssätten problem- och emotionsfokuserande coping.   För att se vilka enskilda 
copingstrategier som kan kopplas samman med de två skilda tillvägagångssätten närmande 
och undvikande, utifrån Solberg-Nes och Segerstroms (2006) tidigare uppdelning så utförs en 
korrelationsanalys. De strategier som visar signifikanta korrelationer med de skilda 
tillvägagångssätten får utgöra den nya indelningen och samband som är otydliga utesluts. Den 
nya uppdelningen används sedan för att mäta korrelationerna mellan olika variabler som 
graden av optimism, kvinnornas förlossningsupplevelser och upplevd grad av smärta. Den 
statistiska analysmetod som används för att beräkna samtliga korrelationer är Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient.  
 
Multipel regressionsanalysmetod, modell enter, används för att beräkna hur mycket de 
oberoende variablerna optimism och personlighet gemensamt kan förklara variansen i den 
beroende variabeln en mer tillfredsställande förlossningsupplevelse.  En alfanivå på 5 % 
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används vid samtliga signifikansprövningar. Dessutom analyseras de omskrivna och 
egenformulerade enkäterna kvalitativt i diskussionsdelen genom att ta hänsyn till deltagarnas 
kommentarer. 
 
 

R e s u l t a t 
 

Deltagandet i studien har skett tidigast sju timmar efter att barnet är fött och senast 24 timmar 
efter (M=15 h, S=5). Deltagarnas grad av optimism varierar mellan åtta till 24 poäng med ett 
medelvärde på 19 poäng (S=3). Sammantaget uppges att samtliga copingstrategier har 
använts. Däremot framkommer det att strategierna självkritik, uppgivenhet, ventilering, 
förnekelse, distraktion, religion, humor och planering inte användes av alla deltagarna. Nedan 
(Figur 1) redovisas i vilken utsträckning som de olika strategierna användes av kvinnorna.  
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Figur 1. Medelvärden för hur kvinnorna graderade användandet av de enskilda 
copingstrategierna (n=26).  
 
 
Med ett t-test för beroende mätningar uppvisas en signifikant skillnad mellan användandet av 
problem- och emotionsfokuserande strategier utifrån Solberg-Nes och Segerströms 
uppdelning (2006). Emotionsfokuserande strategier (M = 28, S = 6) användes i högre 
utsträckning än problemfokuserande (M = 20, S = 4,3) strategier (t25 = 25,8; p = 0,001). Detta 
trots att enskilda copingstrategier korrelerar positivt och signifikant med både det problem- 
och emotionsfokuserande tillvägagångssättet. Problemfokuserade strategier korrelerade 
positivt och signifikant med; aktiv coping (r26 = 0,70; p = 0,001), positiv omtolkning; (r26 = 
0,51; p = 0,01), emotionellt stöd; (r26 = ,054; p = 0,01) och instrumentellt stöd; (r26 = 0,53; p = 
0,01). Emotionsfokuserande strategier korrelerade positivt och signifikant med aktiv coping; 
(r26 = 0,50; p = 0,01), positiv omtolkning; (r26 = 0,40; p = 0,05), emotionellt stöd (r26 = 0,57; p 
= 0,003) och instrumentellt stöd; (r26 = 0,47; p = 0,002). För att se hur varje enskild 
copingstrategi kan kopplas samman till ett av de två tillvägagångssätten, närmande och 
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undvikande, gjordes ytterligare en korrelationsberäkning, även här utifrån Solberg-Nes och 
Segerstroms uppdelning (2006), vilka redovisas i tabellen nedan (Tabell 2).  
 
 
Tabell 2. Korrelationer mellan copingstrategier och närmande respektive undvikande 
tillvägagångssätt.  
                                        Tillvägagångssätt 
Copingstrategi           Närmande    Undvikande 
Aktiv coping                  ,71**   ,22 
Planering                  ,71**   ,15 
Positiv omtolkning      ,63**                   -,05 
Acceptans        ,39                    -,60** 
Humor        ,44*            ,34 
Religion        ,30                   -,04 
Emotionellt stöd       ,61**            ,26 
Instrumentellt stöd      ,70**                   -,04 
Distraktion        ,39*            ,52** 
Förnekande                       -,14            ,70** 
Ventilering        ,25            ,56** 
Uppgivenhet                        -,05            ,76** 
Självkritik                        -,07            ,63** 
 
*p <.05.  **p < .01.  
 
 
Utifrån de uppmätta sambanden mellan de två tillvägagångssätten närmande respektive 
undvikande och de enskilda strategierna gjordes en ny uppdelning (Tabell 3). De enskilda 
copingstrategier som uppvisade positiva och signifikanta samband med respektive 
tillvägagångssätt, bildade den nya uppdelningen. Då acceptans korrelerade negativt och 
signifikant med undvikande strategier kategoriserades den till närmande tillvägagångssätt. 
Distraktion, som uppvisade positiva och signifikanta samband med båda tillvägagångssätten, 
och religion som inte uppvisade något signifikant resultat, uteslöts i den nya uppdelningen då 
de var svåra att kategorisera.  
 
 
Tabell 3. Ny uppdelning av copingstrategier 
            Tillvägagångssätt 

          Närmande     Undvikande 
Enskilda strategier   Aktiv coping    Uppgivenhet 
      Planering     Förnekande 
      Instrumentellt stöd   Ventilering 
      Emotionellt stöd    Självkritik 
      Positiv omtolkning 
      Acceptans 
      Humor 
 
 
Den nya uppdelningen användes sedan för att mäta korrelationerna mellan de två olika 
tillvägagångssätten närmande respektive undvikande coping, optimism och kvinnornas 
upplevelser (Tabell 4). I tabellen går det att utläsa att närmande coping uppvisar ett positivt 
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och signifikant samband mellan optimism. Att närmande strategier är signifikant kopplade till 
mindre upplevd rädsla, upplevelser av att bli hjälpt av använda copingstrategier och en mer 
tillfredsställande förlossningsupplevelse. Ett negativt icke signifikant samband uppvisas 
mellan optimism och undvikande coping (p= 0,06). Undvikande strategier uppvisar ett 
signifikant samband med ökad smärtupplevelse. Dessutom uppvisas positiva signifikanta 
samband mellan optimism och minskad stressupplevelse, ökad upplevelse av att ha kontroll 
över sin situation, upplevelsen att bli hjälpt av använda strategier och en mer tillfredsställande 
förlossningsupplevelse. 
 
 
Tabell 4. Korrelationer mellan optimism, copingstrategier och upplevelser. 
 
 Variabel 1a 2b 3c 4d 5e 6d 7d 8d 9d 

 1. Optimism 1,00         
 2. Närmande   ,53** 1,00        
 3. Undvikande  -,37  -,20 1,00       
 4. Stressgrad  -,65**  -,42   ,29 1,00      
 5. Uppl. kontroll   ,44*   ,24  -,14  -,64*  1,00     
 6. Grad. rädsla  -,42  -,48*   ,39   ,56*   -,41 1,00    
 7. Smärtgrad  -,38  -,29   ,40*   ,64**   -,39   ,48* 1,00   
 8. Hjälp av strat.   ,49*   ,50**  -,31  -,53*    ,55**  -,59*  -,36 1,00  
 9. Förl.upplevelse.   ,55**   ,50*  -,30  -,49    ,30  -,15  -,12   ,49* 1,00 
Analyserat utifrån kodningen: aHöga LOT-poäng = Hög grad av optimism. bNärmande = Aktiv coping, 
Planering, Positiv omtolkning, Accept, Humor, Emotionellt och Instrumentellt stöd. cUndvikande = Förnekande, 
Ventilering, Uppgivenhet och Självkritik. dGraderad upplevelse mellan 1-10. eUpplevelsen = ja eller nej svar. *p 
< .05. **p < .01. 
 
 
Med en multipel regressionsanalys beräknades hur mycket de oberoende variablerna 
optimism och närmande strategier gemensamt förklarar variansen i den beroende variabeln en 
mer tillfredsställande förlossningsupplevelse. Eftersom optimism uppvisar ett positivt och 
signifikant samband med närmande strategianvändande förutsätts att dessa variabler är 
beroende av varandra, varför metoden enter användes. Med analysen framkommer det att 
regressionsmodellen var statistiskt signifikant: F 2,21= 8,83, p < .01. Optimism och närmande 
coping kan gemensamt förklara 30 % (Adjusted R2 = 0,296) av variansen i en mer 
tillfredsställande förlossningsupplevelse. Modellen visade att optimism som unik oberoende 
variabel var nära signifikans (p = 0 .07; β = 0,39).  

 
 

D i s k u s s i o n 
 

Föreliggande pilotstudie var explorativ med syftet att undersöka vilka copingstrategier som 
förknippades med en tillfredsställande förlossningsupplevelse och om graden av optimism 
kunde ses inverka vid valet av dessa strategier. Resultatet visade att kvinnorna använde både 
problem- och emotionsfokuserad coping . I kombination med närmande coping ses båda 
strategierna fungera effektivt för en mer tillfredsställande förlossningsupplevelse. De mer 
optimistiska kvinnorna använde närmande coping i högre utsträckning till skillnad från de 
mindre optimistiska vilka tenderade att använda sig mer av de undvikande strategierna. 
Regressionsmodellen visade att optimism och närmande strategier tillsammans kan förklara 
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trettio procent av kvinnornas tillfredsställande förlossningsupplevelse och att optimism som 
enskild oberoende faktor visade sig vara nära signifikant.  
 
Att de enskilda strategierna korrelerade med både de problem- och emotionsfokuserande 
strategierna kan ha att göra med att kvinnorna använde sig av dem under olika faser i 
förlossningen. Detta framkom även i kvinnornas egna kommentarer i enkäten och är i linje 
med vad tidigare forskning har visat (Park, Armeli & Tennen, 2004). Däremot framkommer 
det inte under vilka faser som de olika strategierna användes eftersom det inte efterfrågades i 
enkäterna. Det skulle kunna vara så att kvinnorna använder sig av problemfokuserande 
strategier i den inledande fasen av förlossningen, då den viscerala smärtan intensifieras och 
kvinnorna aktivt och fokuserat kan jobba med att försöka hantera smärtan. Ökad smärta eller 
att kvinnan upplever situationen opåverkbar kan innebära att hon övergår till att använda sig 
av emotionsfokuserande strategier.  
 
När den nya uppdelningen av de två tillvägagångssätten närmande och undvikande granskas 
är det inte helt oväntat att närmande coping uppvisade ett positivt samband med en mer 
tillfredsställande förlossningsupplevelse. De undvikande strategierna kan ses verkningslösa 
eller ha en negativ inverkan på förlossningsarbetet då det med en självkritisk inställning 
säkerligen ligger nära till hands att vilja ge upp eller förneka det som sker. I föreliggande 
studie ses dessa strategier nämligen vara kopplade till ökad upplevelse av stress, rädsla och 
smärta, som tidigare har påvisat öka stresspåslaget och därmed risken för negativa fysiska 
påföljder (Olofsson, 2003). Det här skulle kunna vara anledningen till att dessa strategier ses 
ha samband med en mer negativ förlossningsupplevelse. Med en accepterande inställning och 
en positiv omtolkning av situationen, att smärtan leder till ett barn, blir det lättare att vara 
aktiv och söka instrumentellt respektive emotionellt stöd och försöka planera sina nästa steg 
inför de fortsatta påfrestningar som kvinnan kan komma att ställas inför. Kvinnans 
möjligheter till att ta kontroll över sin situation kan öka och med det även möjligheten till en 
mer positiv förlossningsupplevelse. De ursprungliga tillvägagångssätten närmande respektive 
undvikande skulle därför kunna, utifrån vad de förknippas med, ändras till att kallas för 
effektiva respektive ineffektiva copingstrategier. Att distraktion uppvisar positiva samband 
mellan både det närmande och det undvikande tillvägagångssättet kan ha att göra med hur 
kvinnorna värderar användandet av strategin. Distraktion kan uppfattas som en aktiv och 
effektiv åtgärd för att bearbeta smärtan, genom att andas och använda avslappningsövningar, 
men även ses som ett sätt att fly från smärtan genom att tänka på annat. Det skulle därför 
kunna vara intressant att undersöka när de närmande och undvikande strategierna används 
under förlossningen. Det kan vara så att kvinnorna, ju längre in i förlossningsförloppet de 
befinner sig och ju mer påtaglig smärtan är, övergår från att använda de närmande till de 
undvikande strategierna. Detta kan i sin tur vara en förklaring till varför kvinnor har setts 
använda sig av färre strategier ju mer framskridet förlossningsförloppet är (Niven & Gijsbers, 
1996). De tydliga sambanden mellan upplevelsen av kontroll och en mer positiv 
förlossningsupplevelse samt upplevd smärta och en negativ förlossningsupplevelse som 
tidigare forskning pekat på (Slade, MacPherson, Hume & Maresh, 1993; Pellino & Ward, 
1998; Goodman, Mackay & Tavakoli, 2004) framkommer inte i föreliggande studie. Det kan 
vara så att sambanden finns men att de överskuggas av det faktum att kvinnorna i studien, 
med deras höga medelvärde i optimism, är så homogena vilket kan ha lett till att effekten av 
de skilda copingbeteendeena inte syns lika tydligt. Dessutom kan det sätt som frågan om 
upplevd kontroll är ställd på (enbart ja eller nej svar) ha inverkat till de svaga sambanden. 
Kvinnorna kan ha upplevt kontroll mer eller mindre och vid olika tillfällen. 
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Att optimism som enskild oberoende variabel visar sig vara nära signifikant kan tolkas som 
att optimism är en påverkansfaktor till ett närmande copingbeteende. Ett antagande som stärks 
i och med att de tillsammans förklarar trettio procent av den totala förlossningsupplevelsen. 
Föreliggande studie kan därmed sägas gå i linje med tidigare forskning om att olika grad av 
optimism kan påverka copingbeteendet i olika riktningar (Carver & Gaines, 1987; Scheier & 
Carver, 1987; Scheier & Carver, 1992; Andersson, 2006; Wong, Wing & Fielding, 2007). 
Kvinnornas skilda tillvägagångssätt skulle kunna förklaras av Scheier och Carvers 
”expectancy-value modell” (refererat i Lopez & Snyder, 2003) genom att de med sina 
olikpräglade förväntningar på situationen använder sådana strategier som de brukar använda 
för att hantera smärta och oro. En slutsats som även skulle kunna förklara varför kvinnorna 
inte alltid använder sig av de strategier som de har lärt sig på de förberedande 
förlossningsutbildningarna (Slade et. al., 2000). 
 
I föreliggande studie gjordes försök att motverka de moderatorer som tidigare har setts kunna 
begränsa kunskapen om och kopplingen mellan personlighetsegenskaper och copingbeteendet 
(Connor-Smith & Flaschbart, 2007). Deltagarna i studien skulle utgöras av ett så homogent 
underlag som möjligt och de skulle delta i studien inom 24 timmar efter det att barnet hade 
fötts. Att kvinnorna befann sig i en specifik situation med likartad intensiv smärta som de 
konfronterades med under en längre period skulle dessutom kunna öka möjligheten att 
urskilja starkare samband mellan personligheten och copingbeteendet. Dessa faktorer 
tillsammans kan också ha inverkat till de samband som uppvisas men de kan även ha haft viss 
motsatt effekt, särskilt när det gäller det homogena underlaget. 
 
De frågor som mätte användandet av strategierna acceptans och förnekande kan ha visat låga 
reliabilitetsvärden med anledning av den komplexa situationen kvinnan befinner sig i, smärta 
(som de vet är övergående) i kombination med en positiv innebörd. Med tanke på den 
omgivning som kvinnan befinner sig i och att situationen är förväntad gör att frågan ”Jag sa 
till mig själv ’det är inte sant’” kan upplevas som abstrakt. Däremot ses strategierna acceptans 
och förnekande vara tydligt åtskilda i det två tillvägagångssätten närmande och undvikande. 
Detta kan visa på när kvinnorna tenderar att tänka i dessa banor vilket gör att det stärker 
frågornas relevans i testet. De låga alphavärden som uppmättes för religion kan förklaras av 
deltagarnas homogenitet. Urvalet utgörs av svenska kvinnor och i synnerhet svenskar anses 
vara mer sekulariserade än genomsnittet (Berger, 1995).  
 
Medelvärdet för kvinnornas grad av optimism var högt vilket kan ha påverkats av att 
kvinnorna fyllde i enkäten som mätte graden av optimism i för snar anslutning till 
förlossningen. Även om instrumentet mäter dispositionell optimism finns risken att kvinnorna 
har svarat på frågorna med förlossningssituationen som närliggande referens för sin allmänna 
personliga inställning, det vill säga att det finns en risk för att dispositionell och situationell 
optimism kan ha sammanblandats.  
 
De egna formulerade frågorna visar, utifrån kvinnornas kommentarer till enkäten, att de skulle 
kunna kompletteras. Några av kvinnorna reflekterade över att deras svar på olika frågor hade 
samband med varandra vilket medförde ett behov av att vilja vidareutveckla sig. Detta kan 
dessutom visa att frågorna är tillförlitliga i förhållande till varandra och till situationen, såsom 
att smärta kunde upplevas som stressande och att stress förknippades med ökad 
smärtupplevelse. 
 
En yttre faktor som kan ha påverkat den interna reliabiliteten i studien är farmakologisk 
smärtlindring. En effektiv farmakologisk smärtlindring kan ha gjort att kvinnornas 
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upplevelser påverkats i en mer positiv riktning. Då inga frågor ställdes för att ta reda på vilken 
farmakologisk smärtlindring kvinnorna valde, gick det inte att kontrollera för detta. Å andra 
sidan var inte syftet med studien att undersöka hur kvinnorna hanterade enbart smärtan utan 
hur de hanterade hela förlossningssituationen och de påfrestningar som upplevdes i samband 
med värkarna. Det kan dock i framtida undersökningar vara av vikt att kontrollera för denna 
påverkansfaktor genom att låta kvinnorna ange när och vilken typ av smärtlindring de valde. 
 
Inför framtida undersökningar behöver instrumenten kompletteras med ytterligare enkätfrågor 
eller med kvalitativa metoder för att utreda hur sambanden är sammanlänkade. Det är av vikt 
att bredda urvalsgruppen för att få mer spridning på svaren. Det kan vara aktuellt att redan 
under graviditeten, i samband med besöken på mödravårdcentralen, tillfråga kvinnorna om 
deltagande i studien främst i syfte att undvika sammanblandning av situationell och 
dispositionell optimism. Men även för att låta deltagarna testas i copinganvändande både 
innan förlossningen respektive i den specifika situationen för att jämföra svaren. Det skulle 
dessutom kunna vara önskvärt att undersöka vilka andra personlighetsegenskaper som 
påverkar beteendet. 
 
Sammanfattningsvis kan studiens resultat sägas visa att copingstrategier är effektiva för att 
uppnå en mer positiv förlossningsupplevelse. Men det betyder inte att samtliga strategier är 
bra för alla kvinnor. Det är inte heller säkert att alla kvinnor har kapacitet att använda rätt 
strategier i förhållande till hur de upplever sin situation. Kunskapen om att personligheten, det 
vill säga graden av optimism, påverkar beteenden i olika riktningar ökar möjligheterna för 
personal att bistå med rätt redskap som kan hjälpa kvinnorna att ta kontroll över sin egen 
förlossningssituation och att inte falla in i ett ineffektivt strategianvändande. Det skulle kunna 
vara praktiskt att försöka hitta de kvinnor som med sin personlighet kan komma att behöva 
extra hjälp, exempelvis med hjälp av personlighetstest i samband med besöken på 
mödravårdscentralen eller under förlossningsutbildningar. Samarbetet mellan personal och de 
enskilda kvinnorna skulle på så sätt kunna göra att målet, en mer positiv 
förlossningsupplevelse, lättare uppfylls. 
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Appendix 
 
 
 
 
 
 
 
Hej och Grattis till underverket! 
 
Jag heter Carola Wiklund och studerar psykologi på Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Jag är även anställd som undersköterska på BB Stockholm sedan 
2002. Som underlag för min C-uppsats planerar jag att undersöka om det finns några samband 
mellan kvinnors förlossningsupplevelser, deras personlighetsattityder och strategiska 
tillvägagångssätt för att hantera den stress som en förlossning kan föra med sig. 
Förhoppningen är att det ska kunna leda till ökad kunskap om hur kvinnor på bästa sätt kan bli 
hjälpta igenom sitt förlossningsarbete. 
 
Deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande. Dina svar är helt anonyma och behandlas konfidentiellt. Ingen enskild deltagare i 
studien kommer vid redovisningen kunna identifieras. Du som väljer att delta fyller i enkäten 
och lämnar den i det medföljande kuvertet, kom ihåg att försegla det. Kuvertet lämnas sedan 
till Carola Wiklund eller till avdelningsexpeditionen. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning, 
Carola Wiklund 
     
 
Vid frågor om studien, kontakta:  
 
Carola Wiklund:  
0703-196839                    
Cawi2955@student.su.se  
                
                        
 

 
Hillevi Busch, Fil.Dr. 
handledare  
hillevi.busch@ki.se   
  
 
 

 
--- , Med.Dr., Leg. 
Barnmorska 
Chef för FOU,  
--- 
---

     ________________________________________________________________________ 
 
 

          □     Jag accepterar delta i studien 

    □     Jag väljer att inte delta 
 
 
            Namn:_____________________________________________                                                        



Appendix 
 
 
 
Del 1. 
Nedan följer några bakgrundsfrågor som handlar om dig och din förlossning. 
 
Datum och klockslag som du fyller i enkäten: __________________________________ 
 
Din ålder?____________ 
 
Är du född i Sverige?    
  □  Ja 
  □ Nej, i ___________________________ 
 
Vilken är din högst avslutade utbildning? 
 
 □ Ingen 
 □ Grundskolan 
 □ Gymnasieskola 
 □ Yrkesutbildning 
 □ Högskola/Universitet 
 
Yrke:_____________________________________________________________________ 
 
Har du deltagit i BB Stockholms förberedande utbildning? 
 □ Ja 
 □ Nej 
 
Vilket datum och ungefär vilken tid föddes ditt barn?_____________________________ 
 
Födde du ditt barn med hjälp av kejsarsnitt? 
 □ Ja 
 □ Nej 
 
Födde du ditt barn med hjälp av sugklocka? 
 □ Ja 
 □ Nej 
 
Vilka närvarade under förlossningen?    
□ Partner   □ Medföljare   □ Vän  □ Personal 
 
 
 
Med hänsyn till miljön har jag valt att använda både fram och baksida för frågorna. Tänk på 
det när du fyller i undersökningen. 
 



Del 2. 
Nedan följer några frågor som handlar om din personliga inställning.  
 
Försök att svara på frågorna så omsorgsfullt och sant som möjligt. Det finns inga rätt eller fel 
så välj det påstående du tycker stämmer bäst in på dig, inte vad du tror att de flesta skulle 
svara. Ringa in den siffra efter varje påstående som bäst stämmer överens med din 
uppfattning.  
 
0= Instämmer inte alls 1= Instämmer inte 2=Neutral 3=Instämmer delvis 4=Instämmer helt 
 
1. I osäkra situationer förväntar jag mig vanligtvis det bästa 
 

0 1 2 3 4 
 

2. Jag har lätt för att slappna av 
 

0 1 2 3 4 
 
3. Om något kan gå fel för mig så gör det det 
 

0 1 2 3 4 
 
4. Jag ser alltid optimistiskt på min framtid 
 

0 1 2 3 4 
 

5. Jag uppskattar mina vänner väldigt mycket 
 

0 1 2 3 4 
 

6. Det är viktigt för mig att hålla mig sysselsatt 
 

0 1 2 3 4 
 

7. Jag förväntar mig nästan aldrig att saker ska gå vägen 
 

0 1 2 3 4 
 

8. Jag blir inte så lätt upprörd 
 

0 1 2 3 4 
 

9. Jag räknar sällan med att något bra ska hända mig 
 

0 1 2 3 4 
 

10. Överlag så förväntar jag mig att fler bra saker ska hända mig än dåliga 
 

0 1 2 3 4 
 



Del 3.  
För att hantera situationer som upplevs som påfrestande använder vi våra mentala och 
beteendemässiga förmågor. I en förlossningssituation kan dessa strategier vara fysiska, som 
att till exempel gå, stå, andas, få beröring och ta tag i saker, psykologiska, som att till exempel 
skrika, gråta, att uttrycka och förbereda sig inför värken samt tankemässiga, som att till 
exempel följa instruktioner, distrahera sig och att göra sig bildliga föreställningar för att 
hantera påfrestningen.  
 
Nedan följer frågor som handlar om hur just du gjorde och tänkte under förlossningen, från 
det att förlossningen startade till dess att barnet är fött.  De strategier som du använde för att 
hantera den påfrestande situationen kan med fördel ha använts för flera syften, det viktiga är 
hur du bedömer användandet av dem. Det finns inga rätt eller fel så välj det påstående som du 
tycker stämmer bäst in på dig. Försök att svara på varje påstående oberoende av hur du svarar 
på de övriga. Försök dessutom att göra det omsorgsfullt och så sant för dig som möjligt.  
 
Ringa in den siffra efter varje påstående som bäst stämmer överens med hur du reagerade 
under förlossningen. 
  
0= Inte alls    1= Mycket lite     2= Ganska lite     3= Ganska mycket     4= Väldigt mycket 
 
 
1. Jag ansträngde mig för att göra något åt min situation under förlossningen.  
 

0 1 2 3 4 
 

2. Jag försökte lägga upp en strategi för vad jag skulle göra. 
 

0 1 2 3 4 
 

3. Jag försökte se min situation i ett annat ljus, för att få den att verka mer positiv. 
 

0 1 2 3 4 
 

4. Jag accepterade situationen jag befann mig i. 
 

0 1 2 3 4 
 

5. Jag skojade om det hela. 
 

0 1 2 3 4 
 

6. Jag försökte finna stöd i min religion eller andliga tro. 
 

0 1 2 3 4 
 

7. Jag sökte känslomässigt stöd från andra (partner/ medföljare/ vänner/ personal). 
 

0 1 2 3 4 
 
 



0= Inte alls    1= Mycket lite     2= Ganska lite     3= Ganska mycket     4= Väldigt mycket 
 
 
8. Jag försökte få råd eller hjälp av andra (partner/ medföljare/ vänner/ personal). 
 

0 1 2 3 4 
 

9.  Jag försökte att lägga fokus på annat (utanför situationen) för att skingra tankarna. 
 

0 1 2 3 4 
 
10.  Jag sa till mig själv ”det är inte sant”. 
 

0 1 2 3 4 
 
11. Jag uttryckte mig verbalt för att ge utlopp för mina obehagliga känslor. 
 

0 1 2 3 4 
 

12. Jag gav upp mina försök att hantera situationen.  
 

0 1 2 3 4 
 

13. Jag var kritisk mot mig själv. 
 

0 1 2 3 4 
 

14. Jag agerade för att försöka förbättra situationen 
 

0 1 2 3 4 
 

15. Jag tänkte noga igenom vilka åtgärder jag kunde vidta. 
 

0 1 2 3 4 
 

16. Jag försökte hitta något bra i det som skedde. 
 

0 1 2 3 4 
 

17. Jag accepterade min situation. 
 

0 1 2 3 4 
 

18. Jag skojade om min situation. 
 

0 1 2 3 4 
 

19. Jag bad böner eller mediterade 
 

0 1 2 3 4 



 
0= Inte alls    1= Mycket lite     2= Ganska lite     3= Ganska mycket     4= Väldigt mycket 
 
 
20. Jag sökte stöd och förståelse av någon annan (partner/ medföljare/vänner/ personalen). 
 

0 1 2 3 4 
 

21. Jag försökte få råd och hjälp av andra (partner/medföljare/vänner/personalen) om vad jag 
skulle göra. 
 

0 1 2 3 4 
 
22. Jag gjorde andra saker för att skingra tankarna från situationen som till exempel att lyssna 
på musik, jag föreställde mig själv vara på en annan plats, eller koncentrerade mig på 
värkregistreringen. 
 

0 1 2 3 4 
 

23. Jag vägrade inse situationen jag befann mig i. 
 

0 1 2 3 4 
 

24. Jag gav uttryck för mina negativa känslor. 
 

0 1 2 3 4 
 

25. Jag gav upp mina försök att lösa det som upplevdes påfrestande . 
 

0 1 2 3 4 
 
26. Jag anklagade mig själv för saker som hände. 
 

0 1 2 3 4 
 

 

Jag är tacksam över att få förslag på frågor som du ansåg saknades, ta del av om någon av de 

ställda frågorna var svåra att svara på eller att relatera till, för att på bästa sätt kunna ta del av 

din upplevda stress i samband med förlossningen. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Del 4.  
Kryssa för och ringa in de siffror som bäst motsvarar dina svar på vad som kan ha upplevts 
som påfrestande eller inte i samband med förlossningen, från det att värkarna startade till dess 
att barnet är fött.  
 
0= Inte alls och 10= I hög utsträckning 
 
1a. Upplevde du dig stressad i samband med förlossningen? Om ”nej” fortsätt till fråga 2. 
  □  Ja  
  □  Nej 
 
1b. I vilken utsträckning upplevde du förlossningen som stressande? 
 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 
2a. Upplevde du dig ha tillräckligt med socialt stöd under förlossningen? 
  □ Ja 
  □ Nej 
 
2b. I vilken utsträckning var socialt stöd viktigt för dig? 
 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 
3a. Upplevde du dig ha kontroll över din situation under förlossningen? 
  □ Ja 
  □ Nej    
 
3b. I vilken utsträckning var känslan av att kunna kontrollera din situation viktig för dig? 
 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 

4a. Upplevde du rädsla under förlossningen? Om ”nej” fortsätt till fråga 5. 
  □ Ja 
  □ Nej    
 
4b. I vilken utsträckning upplevde du rädsla? 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 

 
5a. I vilken utsträckning upplevde du smärta? 
 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 

 
 
 
 



0= Stämmer inte alls och 10= Stämmer i stor utsträckning 
 
 
5b. I vilken utsträckning var smärtlindring viktigt för dig? 
 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 
6. I vilken utsträckning hade du hjälp av de strategier som du använde för att hantera 
påfrestningen i samband med förlossningen? 
 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 

 
10. I vilken utsträckning upplever du förlossningen i helhet som tillfredsställande? 
   

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 

 

Vilka två av följande personer anser du hade störst betydelse som stöd under din förlossning? 

1= Störst     2= Näst störst 

  □ Partner    □ Medföljare   □ Vän  □ Personal 

 

Jag är tacksam över att få dina kommentarer och/ eller förslag på frågor som du anser 

saknades för att kunna ta del av din upplevda stress i samband med förlossningen (fortsätt 

gärna på baksidan). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Har du svarat på alla frågor? Lägg den ifyllda enkäten i det medföljande kuvertet och glöm 

inte att försegla det. 

Ett stort tack för din medverkan! 
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