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• Här redovisar du om du under de senaste fem åren har eller haft, någon fastare 
anknytning till företag eller intressent? Ingen

• Här redovisar du om du under de senaste fem åren har eller haft något uppdrag 
för företag eller intressent Nej.

• Här redovisar du om du under de senaste fem åren har eller haft några tjänster, 
befattningar, forskningsanslag eller bidrag i vilka företag eller intressent är 
involverade? Nej. Detta forskningsprojekt är finansierat av kungliga 
vetenskapsakademin och Linköpings universitet.

• Här redovisar du om du under de senaste fem åren har eller haft andra former av 
bindningar till företag som ligger nära det egna expertområdet? Inga.

• Hör redovisar du om det finns något annat med anknytning till det aktuella 
uppdraget som du bedömer eventuellt kan medföra att din opartiskhet ifrågasätts 
av utomstående? Nej.



Förlossningsrädsla hos 
lesbiska/bisexuella kvinnor och 

transpersoner
Anna Malmquist, fil dr, docent leg. psykolog Linköpings universitet



Vad är förlossningsrädsla?

• Förlossningsrädsla handlar ofta om rädsla för smärta, för att bli skadad, att 
barnet skadas eller dör, kontrollförlust, rädsla för medicinska interventioner 
(Eriksson et al. 2006; Geissbuehler and Eberhard 2002; Melender, 2002; Ryding et al., 2007)

• Omkring 14% av gravida personer (O’Connell et al., 2017), och ungefär samma 
prevalens hos manliga partner (Eriksson et al., 2006, Bergström et al., 2013). Vanligare 
hos personer med annan psykisk ohälsa (Andersson et al., 2003; Zar et al., 2002)

• Påverkar livskvalitén negativt före, under och efter graviditet (Wijma, 2003)

• Ökar risk för utdragen förlossning, instrumental födsel och kejsarsnitt, 
(Ryding, 2015; Sydsjö, 2014; Gottvall and Waldenström 2002)

• Ökar risk för traumatisk förlossningsupplevelse och för posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) post partum (Wijma, 2003)



Varför fokus på förlossningsrädsla hos lesbiska, 
bisexuella och transpersoner (lbt-personer)?

• Allt fler lbt-personer blir gravida och föder barn (Kolk and Andersson, 2018)

• Tidigare studier visar hur heteronormativt bemötande i mödravården och 
på förlossningsavdelningar och BB påverkar lesbiska och bisexuella kvinnor 
negativt..(Appelgren Engström et al, 2018; Larsson and Dykes, 2008; Malmquist, 2016; Malmquist and 
Zetterqvist Nelson, 2014; Rozental and Malmquist, 2015; Röndahl et al. 2009)

• ..och hur cisnormativitet påverkar transmän och icke-binära transpersoner 
negativt (De Roo et al., 2016; Ellis et al., 2015; Hoffkling et al., 2017; Light et al., 2014; Veale et al., 2016)

• Det finns en ökad psykisk ohälsa inom lbt-gruppen, orsakad av 
minoritetsstress (e.g. Bränström, 2017; Folkhälsomyndigheten, 2014, 2015; Meyer, 2003) 

• Hos par där båda parter har möjligheten att bli gravida kan 
förlossningsrädsla vara en del i avgörandet om vem som bär barn



Om forskningsprojektet

• DELSTUDIE 1.
• En prevalensstudie. Är förlossningsrädsla vanligare bland lbt-personer som 

väntar barn än bland andra som väntar barn? Är det mer vanligt hos den 
bärande eller icke-bärande partnern? Skiljer sig olika grupper inom lbt åt?

• Enkätstudie med planerat upp till 300 deltagare. Datainsamling med hjälp av 
barnmorskemottagning.

• DELSTUDIE 2.
• Hur ser förväntningar och upplevelser av graviditet, förlossning och 

”mödra”vård ut hos förlossningsrädda lbt-personer? Hur uttrycks rädslan? 
Hur påverkar den familjeplaneringen?

• Intervjustudie med 15 deltagare. Rekryterade via sociala medier.



Resultat från intervjustudien

• Vanliga förlossningsrädslor

• Minoritetsstress

• Femininitet och moderlighet

• Påverkan på familjebildningen. Vem bär barnet?



Common fears

• Participants’ worries were related to a fear of experiencing pain, 
being injured, loss of control 

• Several fear insufficient care (lack of recourses and personnel)

• Their fears corresponds to common fears identified in previous 
research (Sjögren 1997; Melender et al., 2002; Rouhe et al., 2009).

• Fear prior to partner’s birth giving (e.g. fear of blood, fear that 
partner or child will be injured or die)



… jag tror kanske jag har låg smärttröskel alltså så, det kommer liksom 
till en viss punkt där jag, jag tror inte jag skulle klara av det, jag tror jag 
skulle svimma jag tror jag skulle dö av smärta, asså så, eh jag vet jag är 
liksom också för hur min kropp skulle reagera på så mycket smärta, för 
att det finns risk för att jag bara ger upp eller bara, jag vill inte, jag vill 
inte vara med på det här, eh. Och dom gånger i livet jag har liksom 
upplevt smärta, så vet jag att min reaktion är väldigt så, jo men nu vill 
jag hellre dö liksom. (Emelie, gravid)



Minoritetsstress

• Minoritetsstress bildar ett extra lager av rädsla

• Hetero- och cisnormativt bemötande, tidigare erfarenheter skapar 
stress inför nya möten

• Hypervigilans

• Internaliserad homo/transfobi



… jag har väldigt mycket erfarenheten i vården att även fast folk, eller, 
om folk vet om att jag är trans, så passar dom på att felköna mig och 
använder fel pronomen, […] så refererar dom till mig som ’hon’ helt 
plötsligt, fastän dom mycket väl vet att det int-, är fel pronomen liksom, 
å det är ett väldigt utsatt läge liksom när man föder barn, å då känns 
det som att eh människor skulle kunna passa på, så. Å det känns som 
att man inte kan göra så mycket åt det då, man kan liksom inte, bli arg 
å ba ”nej, men då blir det inget med det här!”, för, asså, har man ett 
barn i magen så måste den ju ut liksom förr eller senare, så att man 
kanske liksom inte bara bli arg å gå därifrån, söka vård nån annanstans, 
antagligen inte. (Jonathan, har inga barn)



Femininitet och moderlighet

• Flertalet deltagare lyfter fram normer kring femininitet och 
moderlighet som är svåra för dem att hantera inför och under 
graviditet och förlossning

• Föreställningar om naturlighet, om urkvinnan och moder jord som 
känns främmande och olustiga

• Den egna könsidentiteten eller könsuttrycket är inte förenlig med 
feminina normer kring graviditet och förlossning



Å just den hära, den här, det lilla segmentet i förlossningsrädsla som har å 
göra med könsidentitet och kroppsuppfattning, det är inte det som är fokus, 
eller primärt upplever jag i när vi pratar om förlossningsrädsla, utan då är 
det sådär generellt som jag också talar om att man är rädd för smärta, man 
är rädd att kroppen inte ska samarbeta, man är rädd för att gå sönder, för 
att inte kunna bli sig själv igen, det är kanske ganska så generellt, för alla 
oavsett vilken konstellation vi lever i och vilken könstillhörighet vi har, men 
det är den där, den där lilla extra blindtarmen av att vara en, en icke-
normativ person i sin könsidentitet, antingen androgyn eller lite trans eller 
leva i en relation där det yng- där man inte är norm, som skulle få- behöva få 
ett eget litet segment, för att kunna bättre stöd-, stötta. (Viktoria, gravid)



Påverkan på familjebildningen. Vem bär 
barnet?
• Vilken roll spelar förlossningsrädslan för beslutet om vem som bär?

• De som bär trots rädsla
• Önskan om att själv vara gravid eller få ett biologiskt barn
• Vem är mest sårbar? Inte självklart den minst rädda
• Rollfördelning när båda är förlossningsrädda

• De som avstår på grund av rädsla
• Stöd till den som förväntas vara stöd

• Traumatisering vid partners förlossning
• Primär förlossningsrädsla, som liknar en sekundär
• Viktigt att fånga upp bådas upplevelser, även efter en medicinskt okomplicerad 

förlossning



Intervjuare: ...kan du minnas första gången som du kände en rädsla för förlossning 
just?

Stina: Mm. Det var nog, alltså det var riktigast, det var nog i samband med att mitt 
barn föddes och jag stod bredvid, och liksom, det var helt chockartat att förstå hur 
ont det gjorde. Jag hade aldrig föreställt mig det. Eh så det var verkligen då, för 
redan då hade vi planer på att skaffa syskon, och att det även om, att jag skulle 
bära det barnet och då tänkte jag, alltså jag kommer aldrig klara av det liksom.

//

Stina: Det föll mig aldrig in att jag skulle kunna säga någonting om det, eller att jag 
skulle ha rätt att säga någonting om, det känns inte som att, jag kände också 
liksom mycket kring här asså ”vad spelar min upplevelse för roll”, för jag menar det 
är ju hon som hade jätteont, och hon som hade en jättetuff förlossning, alltså vem 
är jag som kommer och pratar om att jag tyckte någonting var jobbigt? (Stina, 
partner som fött)



Sammanfattningsvis

• Hbtq-kompetens blir särskilt viktigt vi arbete med förlossningsrädda 
lbt-personer. Här är det viktigt att känna till och kunna arbeta med:
• Minoritetsstress, med fokus på tidigare erfarenheter av homofobi/transfobi i 

vårdsituationer, tillit till personal, trygghet i rummet, eventuell internaliserad 
homo/transfobi

• Känslor kring och upplevelser av den egna kroppen i relation till normativa 
ideal om den gravida och barnafödande femininiteten och moderligheten

• De relationella och personliga processer som uppstår när det är två 
potentiella bärare och den ena eller båda är förlossningsrädd

• Både bärarens och partnerns förväntningar och upplevelser



Tack för mig!

Vid frågor nås jag på:

anna.malmquist@liu.se


