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SAMMANFATTNING 

Att vara gravid och föda barn innebär en stor omställning i kvinnans liv och hon genomgår en 

rad förändringar under denna tid. Att känna oro inför förlossningen är naturligt. Denna kan 

variera från lätt till mycket svår rädsla, i de svåraste fallen önskar en del kvinnor att bli 

förlösta med kejsarsnitt. Under graviditeten får kvinnorna samtalsstöd av barnmorskor vid 

förlossningsenheterna i Sverige.  

De flesta förlossningsrädda kvinnor önskar föda vaginalt och gör också det, risken för akut 

kejsarsnitt är dock ökad. För att kunna stötta dessa kvinnor under förlossningen behövs 

kunskap om vad förlossningsrädslan innehåller.  

Syftet var att beskriva kvinnors förlossningsrädsla i samband med förlossning. Metoden var 

litteraturöversikt vilket bedömdes vara passande utifrån syftet, problemformuleringen samt 

arbetets storlek. Valda artiklar var godkända och vetenskapligt granskade av experter och 

därmed peer reviewed.  

Resultatet visar på att kvinnor bland annat är rädda för smärta, komplikationer för mor och 

barn, kontrollförlust och att kvinnor som varit med om förlossningar som innehållit delar som 

upplevts traumatiska önskat mer stöd och kommunikation med barnmorskan.  

Slutsatsen är att det centrala i förlossningsrädslan ses vara kontrollförlust och traumatiska 

upplevelser under tidigare förlossning. Här har barnmorskan en viktig uppgift att kunna 

påverka och förebygga detta.  

 

Nyckelord: förlossningsrädsla, erfarenheter, uppfattningar, förlossning  
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BAKGRUND 

Barnafödande förr och nu 

För några hundra år sedan var både mödra- och barndödligheten hög världen över. På 1900-

talet skedde förändringar och barnmorskor bistod vid förlossningar i hemmen vilket bidrog till 

att färre barn dog. Mödradödligheten var dock fortsatt hög och så sent som på 30-talet dog 

ungefär 300 kvinnor varje år i samband med förlossning i Sverige. Positiva förändringar 

skedde dock åren som följde då sjukhusförlossningar blev vanligare och antibiotikan kom 

som ett botemedel mot barnsängsfeber. På 60-talet skedde stora förändringar och 

förlossningsvården moderniserades. Papporna fick vara med inne på förlossningsrummen, 

smärtlindring blev vanligare och också möjligheten att avsluta förlossningen med kejsarsnitt 

(Sjögren, 2005).  

 

Idag föds årligen mellan 110000 och 115000 barn i Sverige (Socialstyrelsen, 2017a). 

Mödradödligheten är mycket låg, från inget fall alls till några enstaka per år (Hagberg, Marsal 

& Westgren, 2008). Den största andelen barn föds vaginalt men ungefär 17 procent föds via 

kejsarsnitt (Socialstyrelsen, 2017a). Av det totala antalet kejsarsnitt är orsaken till 

kejsarsnittet i de flesta fall medicinsk men ca 8 procent utförs på moderns egen önskan 

(Socialstyrelsen, 2011).   

Definition av förlossningsrädsla  

Känslorna inför den kommande förlossningen kan variera mellan olika individer, men en viss 

oro räknas som normalt. Den lättaste formen av oro är på en sådan nivå att kvinnan kan 

hantera den själv (Hagberg et al., 2008). En måttlig förlossningsrädsla innebär däremot något 

kvinnan behöver stöd för att kunna hantera, men rädslan finns inte ständigt närvarande i 

hennes liv och tankar. Den svåraste formen av förlossningsrädsla tar över kvinnans tankar så 

att hennes vardag och välbefinnande påverkas (Almström et al., 2004).   

Samhälleliga aspekter på förlossningsrädsla 

Förlossningsrädsla är ett relativt vanligt fenomen och förekomsten i en studie från sex 

europeiska länder, däribland Sverige, låg på mellan 4,5 och 15,2 procent (Lukasse, Schei & 

Ryding, 2014).  Rent ekonomiskt är kostnaden för samhället högre då svårt förlossningsrädda 

kvinnor är gravida och föder barn, än den är för kvinnor med lättare rädsla. Detta eftersom de 

under graviditeten går på fler besök av psykosociala orsaker och oftare är sjukskrivna. Vid 

förlossningen har de sedan längre vårdtid, föder oftare med kejsarsnitt och de har också fler 

besök postpartum. Sammantaget är kostnaderna i genomsnitt 38 procent högre i samband med 

barnafödande då en kvinna har svår förlossningsrädsla jämfört med lätt rädsla (Nieminen et 

al., 2017).  
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Vården av förlossningsrädda kvinnor 

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) skall sjukvården bedrivas så att den uppfyller 

kraven på en god vård. Det innebär att den skall vara av god kvalitet med en god hygienisk 

standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, att vara 

lättillgänglig och bygga på respekt för självbestämmande och integritet, tillgodose bra kontakt 

mellan patient och personal och även tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i 

vården (Hälso-och sjukvårdslagen 2017:30).  

Barnmorskors internationella etiska kod 

Barnmorskor har en internationell sammanslutning, International Confederation of Midwives 

[ICM]. Den är till för att förbättra vårdkvaliteten som erbjuds kvinnor, spädbarn och familjer i 

hela världen genom utveckling, utbildning och ta till vara på den professionella barnmorskans 

kompetens. ICM representerar mer än 90 barnmorskeföreningar i mer än 80 olika länder. Med 

ICM`s mål med kvinnors hälsa och fokuserat på barnmorskan, framhålls följande kod för att 

vägleda utbildningen, den praktiska verksamheten och forskningen för barnmorskan (ICM, 

2014). 

Barnmorskors professionella ansvar 

Barnmorskor bevarar i förtroende information från individen för att bevaka rätten till 

integritet och använder sitt eget omdöme och varsamhet när information delges andra. 

Barnmorskor är ansvariga för sina beslut och handlingar och skall kunna stå till svars för 

konsekvenserna av dessa i sin vård av kvinnor. Barnmorskor kan avböja att delta i aktiviteter 

där de har djupt moraliskt motstånd, men avseende barnmorskans individuella 

samvetsbetänkligheter så skall inte dessa avgöranden påverka kvinnans rätt till hälsovård. 

Barnmorskor förstår de skadande konsekvenser som våld mot etiska och mänskliga rättigheter 

har på kvinnor och barns hälsa och arbetar för att eliminera sådant våld. Barnmorskor deltar i 

utveckling och genomförande av hälsoprogram och riktlinjer som befrämjar hälsan hos alla 

kvinnor och barnalstrande familjer (ICM, 2014). 

Personcentrerad omvårdnad 

Centralt för personcentrerad omvårdnad är att se personen, bekräfta hennes upplevelse av sitt 

tillstånd, utgå från individens perspektiv och inkludera personen i alla aspekter av vården. Att 

ha ett förutsättningslöst positivt bemötande är en viktig del i personcentrerad omvårdnad. 

Denna beskriver god omvårdnad från en humanistisk grund som är etiskt riktig och bör 

tillämpas brett inom omvårdnad och närliggande discipliner. Att sätta personen i centrum och 

inkludera denna i alla vårdbeslut är viktigt. En persons livsberättelse och erfarenheter är det 

som driver vården där personen är i centrum. Berättelsen förmedlar hopp, drömmar och 

förväntningar som är personliga oavsett livssituation eller tillstånd. För att kunna förstå den 

enskilda individen har berättelsen alltid en plats i vården. Speciellt viktig är den för att kunna 

bidra till handlingar som uppfyller patientens behov (Edvardsson, 2010).  
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Miljön som man är i omfattar också god omvårdnad. Alla har ansvar för att skapa en 

personcentrerad miljö som värnar om integritet, välbefinnande och som ger stöd och 

förutsättningar för bästa möjliga hälsa. En personcentrerad miljö skall baseras på erfarenhet 

och delaktighet där vårdtagaren är den tongivande med sin livsberättelse med tanke på 

tidigare upplevelser och förväntningar på miljön. I denna miljö anpassar vårdgivaren med sin 

professionalism och sina erfarenheter olika bedömningar vad det gäller behov och önskemål 

av det aktuella tillståndet hos vårdtagaren. En evidensbaserad personcentrerad omvårdnad 

betyder att sjuksköterskan analyserar omvårdnadssituationen med hjälp av sin kunskap i 

samråd med den vårdtagande personen och väljer de åtgärder som gör mest nytta och minst 

skada (Edvardsson, 2010). 

 

För att hjälpa kvinnorna bearbeta rädsla inför förlossningen erbjuds idag i Sverige samtal med 

en barnmorska. Samtliga förlossningsenheter tillhandahåller samtalsstöd, ledd av barnmorska, 

åt förlossningsrädda kvinnor. Dock finns stora skillnader gällande barnmorskornas 

kompletterande utbildning för att kunna leda denna typ av samtal. Skillnaderna är också stora 

beträffande samtalens längd och behandlingsalternativ. Därför föreslogs nationella riktlinjer 

och behandlingsprogram, för att säkerställa att kvinnorna oberoende av hemort erbjuds 

samma hjälp, i en studie utförd av Larsson, Karlström, Rubertsson och Hildingsson (2016) .  

 

I en annan svensk studie från 2012 har utgången av förlossningen jämförts hos 

förlossningsrädda kvinnor som fått samtalshjälp under graviditeten och en kontrollgrupp med 

icke förlossningsrädda kvinnor. Denna visade att förlossningsrädsla är en predisponerande 

faktor både för planerat och akut kejsarsnitt även om kvinnorna fått samtalshjälp innan 

förlossningen. Det är av största vikt att undvika traumatiserande upplevelser i samband med 

förlossningen hos dessa kvinnor (Sydsjö, G., 2012; Sydsjö, A., 2012; Gunnervik & Bladh, 

2012). 

Psykosociala förändringar under graviditeten 

En graviditet innebär för kvinnan förändringar både psykiskt och fysiskt vilket gör att hon kan 

känna sig känsligare. En viss ambivalens finns dessutom så gott som alltid inför 

föräldraskapet och livsförändringen det innebär. Ambivalensen kan vara starkare hos kvinnor 

med mer svårigheter i relationen till de egna föräldrarna. Graviditeten kan också göra att 

tidigare kriser i livet aktualiseras. Under graviditeten knyter kvinnan an till barnet i magen, 

den första delen av denna process kan benämnas fusion. I denna fas handlar det om att ta till 

sig barnet som en del av den egna kroppen. Nästa fas kallas differentiering, då blir det mer 

tydligt för kvinnan att barnet är en egen person inuti henne. När kvinnan börjar känna barnet 

röra sig i magen blir känslan starkare. Den sista fasen kallas separation, då längtar kvinnan 

efter att barnet skall komma. Kvinnan blir också ofta känslomässigt mindre stabil under 

graviditeten men det betyder även att hon har större chanser att utvecklas under denna period 

(Hagberg et al., 2008). Synen på fortplantningsfunktionen är också tätt sammanvävd med 

mans- och kvinnosynen. Kvinnlighet definieras i många fall av att ha förmågan att föda ett 

välskapt barn. Ett misslyckande med detta kan ge upphov till starka krisreaktioner (Cullberg, 

2006). Det är betydligt vanligare att kvinnor som tidigare har fått psykiatrisk vård har 

förlossningsrädsla. Depression och ångest är de vanligaste psykiatriska diagnoserna. Det är 

också vanligare att dessa kvinnor fortsätter att behöva psykiatrisk vård efter förlossningen 

(Rouhe, Salmela-Aro, Gissler, Halmesmäki & Saisto, 2011). Förlossningsrädslan kan också 

delas in i primär och sekundär, där den första gruppen är förstföderskor som alltså saknar 
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förlossningserfarenhet men är rädda redan innan eller under graviditeten. Den andra gruppen 

är omföderskor med traumatiska upplevelser från tidigare förlossningar. Dessa kvinnor kan 

till och med utveckla posttraumatiskt stressyndrom (Almström et al., 2004). 

Problemformulering 

Förlossningsrädsla är ett vanligt fenomen och de flesta förlossningsrädda kvinnor föder 

vaginalt trots rädsla innan. Barnmorskor inom förlossningsvården möter således ofta dessa 

kvinnor. Hur förlossningsrädsla hos kvinnor kan se ut och vad som är de största farhågorna i 

samband med födandet är alltså av största vikt för en barnmorska att känna till. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva kvinnors förlossningsrädsla i samband med förlossning. 

METOD 

Metoden för studien är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att strukturerat söka 

vetenskapliga artiklar som sedan analyseras och sammanställs till ett resultat. Enligt 

Henricson (2014) är litteraturöversiktens syfte är att få ett underlag för att bedriva 

evidensbaserad vård och att få en aktuell överblick av forskningen och kunskapsläget, inom 

valt område.  

Urval 

För att få så aktuell information som möjligt till studien är de vetenskapliga artiklarna som 

granskats publicerade mellan åren 2007 och 2017. Inklusionskriterier i sökningen var att 

artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och vara granskade (peer-

reviewed). De är därmed en vetenskaplig publicering (Henricson, 2017). Artiklarna var 

skrivna på engelska med en målgrupp på kvinnor men hade ingen geografisk begränsning. 

Författarna valde också att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier då dessa belyste 

ämnet från olika håll.  

 

Artiklar som exkluderades var de som publicerats före år 2007, och de som var skrivna på 

andra språk än engelska. Kriteriet män exkluderades också i sökningen. 

Datainsamling 

Den första sökningen, en så kallad ”vild sökning” gjordes i PubMed (Medline) 2017-11-12.  

Sökorden var då fear, childbirth, delivery samt experiences. Utifrån dessa ord kunde lämpliga 

MeSH-termer identifieras. PubMed valdes som första steg då den innehåller ett mycket stort 

antal artiklar inom både medicin och omvårdnad. Cumulativ Index to Nursing and Allies 
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Health Literature [CINAHL] är i hög grad specialiserad på omvårdnad och innehåller vissa 

tidskrifter som inte kan hittas i PubMed (Forsberg & Wengström, 2015), därför genomfördes 

samma sökning även där. 

 

Nästa steg var en utförligare sökning i PubMed (Medline) där sökorden Experiences OR 

Perception OR Health Knowledge, Attitudes, Practice AND Childbirth, Obstetric OR Labor, 

Obstetric OR Parturition AND Fear användes. Efter att begränsningar gjorts för språk 

(engelska), tid (publicerat 2007 till 2017) samt enbart artiklar med abstrakt blev resultatet 288 

träffar . Artikelsökningen redovisas i en söktabell, Tabell I. När datainsamlingen var 

genomförd lästes titlarna, sedan valdes de mest relevanta ut och då återstod 58 artiklar, på 

dessa lästes abstrakten igenom för att bedöma om de var relevanta för studien. Därefter 

återstod 28 artiklar som var av intresse och lästes i sin helhet. Av dessa valdes 15 artiklar ut 

som var tilltänkta att inkluderas i studien på grund av att de besvarade syftet bäst. 

 

Tabell I. Redovisning av sökprocess av vetenskapliga artiklar 

 

 

PubMed 

Datum 

 

              Sökord 

 Språk: engelska, 

endast artiklar med 

abstrakt, publicerade 

senaste 10 åren 

 

 

Antal 

träffar 

 

Antal  

lästa 

abstract 

 

Antal 

lästa 

artiklar  

  

 

Antal 

inklud. 

artiklar 

180115 Health Knowledge, 

Attitudes, 

Practice(Mesh) OR 

Perception OR 

Experience  

 

530991 

 

 

 

 

 

 

180115 

Parturition OR 

Delivery, 

Obstetric(Mesh) OR 

Labor, Obstetric(Mesh) 

OR Childbirth 

 

34759 

   

180115 Fear  36406    

180115 Health Knowledge, 

Attitudes, 

Practice(Mesh) OR 

Perception OR 

Experience AND 

Parturition OR 

Delivery, 

Obstetric(Mesh) OR 

Labor, Obstetric(Mesh) 

OR Childbirth AND 

Fear 

288      51        25     12 

Cinahl 

Datum 

Sökord     
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Språk: engelska, 

endast artiklar med 

abstrakt publicerade 

senaste 10 åren, peer 

reviewed 

180127 Delivery, obstetric OR 

Labor OR Childbirth 

21200    

180127 (MH “Fear”) 12071    

180127 Experiences OR (MH 

“Life Experiences”) 

128012    

180127 (MH “Delivery, 

Obstetric”) OR (MH 

“Labor” OR (MH 

“Childbirth”) AND 

(MH “Fear”) AND 

Experiences OR (MH 

“Life Experiences”) 

227 7 3 3 

   58 28 15 

 

Dataanalys 

 

Artiklarna granskades noga för att säkerställa att de var av god kvalitet. Detta utfördes med 

hjälp av Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga I) som är modifierad utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). När 

studierna var bedömda och av god kvalitet fortsatte granskningen av texterna i artiklarna. 

Enligt Henricson (2017) kan en litteraturöversikt innehålla både kvalitativa och kvantitativa 

studier beroende på frågeställningen. Författarna har här valt att inkludera båda alternativen. 

Texten i de femton utvalda artiklarna granskades noga. Sedan markerades tydligt den text som 

besvarade studiens syfte, denna redovisas i artikelmatrisen (Bilaga II). Därefter kunde texten i 

artiklarna delas in i olika kategorier enligt Henricson (2017). De kategorier som framträdde 

och beskriver kvinnors förlossningsrädsla i samband med förlossning var, kvinnor utan 

förlossningserfarenhet, kvinnor med tidigare erfarenhet av förlossning, att anpassa sig till att 

bli förälder, förmågan att föda och specifika rädslor.  

Forskningsetiska överväganden  

 

Då denna studie utförs med metoden litteraturöversikt, krävs ingen etisk prövning (Henricson, 

2017). Det är däremot av största vikt att i sökningen efter ny kunskap reflektera över om en 

etablerad metod har använts och att ha ett kritiskt granskande av vad som är bra och dåligt, 

rätt eller fel. Uppriktighet och opartiskhet skall finnas med i bedömningen av slutsatsen i 

analysen. Det är viktigt att säkra forskningsresultatets tillförlitlighet. En regel är att inte 

konstruera, förfalska, stjäla eller plagiera data (Helgesson, 2015). En viktig aspekt har därför 
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varit att konsekvent och noggrant ange referenser i enlighet med Ekengren & Hinnfors, 

(2012). 

RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras utifrån de fyra kategorierna; kvinnor utan 

förlossningserfarenhet, kvinnor med tidigare erfarenhet av förlossning, att anpassa sig till att 

bli förälder, förmågan att föda och specifika rädslor. 

Kvinnor utan förlossningserfarenhet 

 

Det okända var skrämmande för förstagångsmödrar. En resa genom något helt nytt, som man 

aldrig upplevt förut, skapade en känsla av att vara förvirrad och att tappa bort sig själv. Det 

yttrade sig för merparten som svårighet att skapa meningsfulla förväntningar på värkarbetet 

och barnafödandet i just på grund av frånvaron av egna upplevelser. Att förbereda sig och 

söka information inför förlossningen upplevdes svårt just på grund av att man inte visste vad 

man egentligen skulle oroa sig för och vilka frågor man borde ställa. Här fick i stället 

familjemedlemmars och vänners förlossningsberättelser betydelse och blev till en referens för 

kvinnornas känslor. Negativa berättelser hade etsat sig fast i minnet och blivit till en oro 

rörande den egna förlossningen. Egna syskons komplicerade förlossningar färgade av sig 

mycket tydligt på kvinnornas rädsla. En del önskade till och med kejsarsnitt som en följd av 

andras berättelser (Fenwick, Toohill, Creedy, Smith,  & Gamble, 2017). 

Kvinnor med tidigare erfarenhet av förlossning 

 

En intervjustudie bland kvinnor med förlossningsrädsla som deltagit i ett projekt med 

kontinuitetsvård utförd av barnmorskor, visade att rädslan kunde relateras till kvinnans 

rättighet att äga sin graviditet, förlossning och eftervård i meningen att behålla värdigheten. 

De flesta av de kvinnor som fött barn tidigare beskrev traumatiska upplevelser. Minnen av en 

jobbig förlossning eller negativa förväntningar på kommande förlossning tvingade dem att 

hantera situationen, eftersom de inte hade något alternativ. De var rädda för att tappa 

kontrollen och kände att de saknade emotionell kapacitet. Dessutom ville de vara förberedda 

för och ha en plan för kommande förlossning (Lyberg & Severinsson, 2010). Även en norsk 

studie visar att kvinnor med svår förlossningsrädsla hade i högre grad en negativ 

förlossningsupplevelse jämfört med de som inte var förlossningsrädda. Här konstaterades 

också att en negativ förlossningsupplevelse fanns hos ungefär 20 procent i en studie av norska 

omföderskor (Henriksen, Grimsrud, Schei & Lukasse, 2017). 

 

En australiensisk studie har också belyst faktorn egna upplevelser av tidigare förlossning. 

Kvinnorna uttryckte att de denna gång visste mer om vad som väntade och hade de negativa 

erfarenheter antog de att det skulle bli en upprepning även denna gång (Fenwick et al., 2017). 

 

En annan studie belyste erfarenheter hos kvinnor som utvecklat svår förlossningsrädsla efter 

att ha fött barn. Essensen i kvinnornas förlossningsupplevelser var känslan av att inte vara 
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närvarande, att inte vara här och nu. De beskrev att de varit bredvid eller utanför hela 

upplevelsen. Stundtals hade de varit aktiva och kände då att skeendet gick framåt. Fyra 

komponenter kunde urskiljas; att inte ha en plats, inte ta plats, ett minne som etsat sig fast 

samt korta moment som kändes greppbara. Att inte ha en plats innebar att kvinnorna kände att 

andra människor var de som bestämde; detta kunde leda till att den individuella aspekten 

glömdes bort på bekostnad av rutiner. Kontrollförlusten rörde känslan att inte vara en del av 

rummet och den egna kroppen (Nilsson, Bondas & Lundgren, 2010). 

 

Uteblivet stöd från barnmorskan var också en viktig dimension, kvinnorna upplevde att de 

inte fick den information de behövde om progressen av förlossningen. Känslan var också att 

de inte hade befogenhet att fatta egna beslut. Att inte ta plats kunde innebära att kvinnorna 

hade svårigheter att hantera värkarna hemma innan de kom in till förlossningsrummet. De 

blev då offer för smärta, ångest och trötthet. Smärtan och den chock den innebar kunde vara 

orsaken till att de inte tog den plats de behövde få. Minnet som etsat sig fast kunde vara att 

kvinnan känt sig apatisk under födandet och att kroppen gett upp, detta kunde leda till 

permanenta psykiska ärr i kvinnan. Upplevelser kunde också vara att ha varit i ett svart hål 

eller en känsla av stark overklighet. De korta moment som uppfattades som mer greppbara var 

stunder när smärtlindringen fungerade och stödet fanns där från barnmorskan (Nilsson et al., 

2010). 

 

En svensk forskargrupp frågade i en studie 908 kvinnor 4-7 år efter förlossningen om känslor 

som uppkommer i samband med tanken på att föda barn igen. En tredjedel av kvinnorna 

uppgav rädsla medan två tredjedelar hade positiva känslor. Oavsett vad de kände ville de 

flesta föda barn igen. Resultatet delades in i tre kategorier. Rädsla, med underkategorierna: 

Smärta, komplikationer för mamman, komplikationer för barnet, otillräcklig/brist på stöd. 

Förväntan med underkategorierna: erfarenheter som motivation, motivation av att träffa den 

nyfödda. Förtroende med underkategorierna: stöd från barnmorskan, stillhet. De som hade 

positiva känslor upplevde att de fått bra stöd av personalen. Den största orsaken till rädsla är 

smärta följt av rädsla för komplikationer hos mor och barn. Denna rädsla kan vara så stark att 

kvinnan tvekar inför en ny graviditet eller vaginal förlossning. Rädda kvinnor kan hjälpas 

genom att få stöd och hjälp av barnmorska under graviditeten för att våga föda igen med en 

positiv erfarenhet (Rilby, Jansson, Lindblom & Mårtensson, 2012)   

 

En svensk studie studerade barnmorskans perspektiv på förlossningsrädsla. Där framkom att 

barnmorskor ansåg att kvinnan behövde individualiserad vård eftersom orsakerna till rädslan 

varierade. Barnmorskorna ansåg också att hon borde lyssna, visa att hon brydde sig om och 

hjälpa kvinnan att utvärdera sin rädsla. På förlossningsavdelningen ansåg barnmorskorna att 

de behövde vara närvarande och stöttande. Kunskap ansåg de också hjälpte kvinnorna 

eftersom de uppfattade att förlossningsrädsla delvis handlar om det okända (Salomonsson, 

Wijma & Alehagen, 2010). 

 

I en norsk studie fick 1357 norska omföderskor två frågeformulär om sina 

förlossningsupplevelser. Kvinnor som drabbats av förlossningskomplikationer hade i högre 

grad en negativ upplevelse. Det var dock 77,5 procent av kvinnorna med komplikationer som 

inte betraktade förlossningen som negativ, endast ca 10 procent av kvinnorna med 

komplikationer uttryckte rädsla efteråt. Mental hälsa under graviditeten ansågs ha den 

starkaste inverkan på rädslan. Upplevd smärta under tidigare förlossning ökade inte 
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förekomsten av rädsla. En negativ förlossningsupplevelse associerades starkare med rädsla än 

kombinationen komplikationer och rädsla (Storksen, Garthus- Niegel, Vangen & Eberhard-

Gran, 2013).  

 

I en svensk studie tillfrågades gravida kvinnor om önskat förlossningssätt. En liten andel 

kvinnor önskade kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla. Här var orsakerna bland annat 

tidigare negativa upplevelser, de fokuserade då på rädslan upplevelserna orsakade. Andra 

orsaker till rädsla var smärta och förlossningsskador. Kvinnorna uppgav också tankar på att 

barnet skulle skadas eller till och med dö (Karlström, Nystedt, Johansson & Hildingsson, 

2011). 

Att anpassa sig till att bli förälder 

 

En turkisk studie undersökte samband mellan förlossningsrädsla och kvinnans attityd till 

graviditeten och föräldraskapet. Där framgick att faktorer som acceptans av graviditeten och 

identifikation med modersrollen hade ett visst samband med förlossningsrädsla. En mer 

förlossningsrädd kvinna skattade lägre på dessa två faktorer och var alltså mindre benägen till 

acceptans av graviditeten och identifikation med modersrollen (Coşkuner, Potur, Mamuk, 

Sahin, Demirci & Hamlaci, 2017). 

 

Kvinnor som deltog i föräldrautbildning fick svara på frågeformulär rörande depression, 

ångest, tillfredsställelse med livet samt förväntningar på förlossningen samt specifika rädslor. 

Mer än hälften av kvinnorna hade en måttlig förlossningsrädsla. Hög eller mycket hög rädsla 

fanns hos 23 procent. Graden av förlossningsrädsla visade sig ha stor betydelse för valet av 

förlossningssätt. De mest förlossningsrädda kvinnorna önskade kejsarsnitt medan andra inte 

önskade något särskilt gällande förlossningssätt. Viktiga riskfaktorer för förlossningsrädsla 

var ångest och depression (Demsar et al., 2017).  

I en annan studie utforskades sambandet mellan förlossningsrädsla och variabler som 

sömnbrist, trötthet och ångest. De två senare hade ett måttligt till starkt samband med 

förlossningsrädsla, sömnbrist endast en svag positiv korrelation. Rädslan var en komplex bild 

av kvinnans känslomässiga erfarenheter under graviditeten (Hall et al., 2009). 

Förmågan att föda och specifika rädslor 

 

Essensen i förlossningsrädsla kan beskrivas som att förlora sig själv som kvinna, in i 

ensamheten. Kvinnor i en studie av Nilsson och Lundgren (2009) upplevde att de försökte 

uppfylla både sina egna och andras förväntningar. Om detta inte lyckades fick 

självförtroendet en törn och kvinnorna upplevde det som ett misslyckande. Skuld och 

skamkänslor blev följden av detta. Ensamhetskänslor innebar att kvinnorna var fångna i 

graviditeten och att ingen återvändo fanns, ingen annan kunde göra jobbet att föda barn åt 

henne. Känslan att inte vara en riktig kvinna fanns också då kvinnorna upplevde att ingen 

förstod henne riktigt och att hon inte fick stöd. En känsla av att ha ett ständigt närvarande hot 

hängande över sig och som också kom närmare för var dag gjorde att kvinnorna kunde få 

problem i sitt dagliga liv, med hjärtklappning, magont och dålig sömn. Samtidigt fanns också 
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ett tilltalande element i att föda barn trots hotet kvinnorna upplevde att det innebar. De 

tvingades konfrontera och utforska rädslan eftersom situationen kändes ohanterlig. Känslan 

av att vara fångad i en ambivalens angående förlossningssättet fanns också, de kunde ha ett 

önskemål om att få föda vaginalt men samtidigt känna att de var inträngda i ett hörn; det fanns 

bara två vägar att gå och valet måste göras. Känslan av att vara en sämre mamma fanns också, 

både i egna och andras ögon (Nilsson & Lundgren, 2009). 

 

I en studie där förlossningsrädda kvinnors erfarenhet av att föda i ett projekt med 

barnmorsketeam studerades sågs att faktorn förmåga att föda var av betydelse. Hela 

processen, att något skulle komma ut ur kroppen kändes skrämmande. Även rädslan att 

spricka var vanligt förekommande oavsett tidigare erfarenheter. Kejsarsnitt upplevdes då som 

ett lättare alternativ. Smärtan var en annan orsak till oro, att kvinnan inte visste hur hon kunde 

hantera den eller hur länge den skulle pågå. En del kvinnor oroade sig mest för kontrollförlust 

gällande att få fatta egna beslut och utgången av förlossningen. Gensvaret på rädslan 

beskriven ovan kunde sedan delas upp i två kategorier; antingen var kvinnorna upptagna med 

”tänk om”-tankar där vissa sökte information som bekräftade de negativa farhågorna. Den 

andra strategin var att undvika de skrämmande tankarna. En del av de kvinnor som gjorde 

detta försökte i stället se längre framåt, till dess att barnet var fött, som ett sätt att lugna sig. 

Faktorer som kan påverka: Hur kvinnor blivit bemötta under graviditeten eller tidigare 

erfarenheter hade också inverkan på rädslan. Detta kunde vara både positiva erfarenheter där 

kvinnorna fått stöd medan andra beskrev att de kände sig bortglömda och ensamma med sin 

rädsla. Tillgängligheten i att få stöd hade också betydelse för rädslan. En annan faktor som 

spelade in hade att göra med trygghet och om kvinnan var bekant med de personer som var 

involverade i förlossningen. Att ha upplevt kontinuitet gav tillförsikt. Tvärtom stärktes i 

stället rädslan av tanken att föda ihop med okända människor (Fenwick et al., 2017).  

 

I en studie av Greer, Lazenbatt och Dunne (2014) intervjuades förlossningsrädda kvinnor och 

deras partner. Alla var motiverade att få en bra förlossning, att få en bra övergång in i 

föräldraskapet samt att bli goda föräldrar. Förlossningsrädsla i denna grupp rörde tre teman: 

risker med vaginal förlossning, inverkan av smärta och att modern eller barnet skulle bli 

skadad under förlossningen. Denna dimension relaterades till den individuella 

riskbedömningen och den osäkerhet en förlossning innebär. Hälften av kvinnorna i studien 

oroade sig för att en vaginal förlossning skulle vara förenad med risker för både dem själva 

och barnet, mer än hälften var oroade att barnet skulle vara för stort för att kunna födas fram 

vaginalt. En annan oro berörde att tvingas att behöva göra något de inte ville under 

förlossningen för att det gällde barnets säkerhet. Uppfattningen om den egna möjligheten att 

uppbringa resurser att klara av förlossningen var relaterad till hanterbarhet. Ju större klyftan 

var mellan bedömningen av de egna resurserna och uppfattningen av tillgängligheten av 

dessa, desto större var rädslan.  

 

Samtliga kvinnor i studien ovan fruktade smärtan vid förlossningen och ville försäkra sig om 

att det fanns möjlighet att få en epiduralbedövning när som helst under dygnet. Dock uttryckte 

över hälften av kvinnorna hopp om att kunna klara sig utan epiduralbedövning. Samtidigt var 

de rädda för att smärtan skulle bli för svår att klara av. Denna sista dimensionen relaterar till 

motivation. I denna mening var samtliga deltagare motiverade att få en säker förlossning. 

Rädslorna i denna kategori rörde osäkerheten om bästa sättet att uppnå detta och rädslan att 

fatta fel beslut (Greer et al., 2014). 
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De utmärkande dragen i förlossningsrädsla belystes i en studie från Slovenien. Där 

konstaterades att den vanligaste rädslan rörde episiotomi (perinealklipp), efter detta kom 

rädsla för att inte ha kontroll över situationen och rädsla för smärta. Populationen var till 

största delen förstföderskor, nämligen 90 procent (Demsar et al., 2017). 

 

En slovakisk studie undersökte komponenterna i förlossningsrädsla och resultatet blev att de 

vanligast förekommande komponenterna i rädslan var smärta vilket angavs av 21,2 procent, 

därefter kom långdraget förlopp hos 19,2 procent och sedan användning av sugklocka/tång 

vilket 17,6 procent fruktade (Mazúchová, Škodová, Kelčíková, & Rabárová, 2017). 

 

I en polsk studie svarade gravida kvinnor på en enkät, av dessa hade 6,7 procent en höggradig 

förlossningsrädsla, de var överrepresenterade av kvinnor över 30 år. Den största gruppen som 

var oroliga var förstföderskor. Hela 85 procent av de som var oroliga var rädda för smärtan. 

76,6 procent svarade att de var oroliga för barnets hälsa. 57,5 procent var rädda för 

komplikationer. 36,7 procent hade ingen kunskap alls om förlossning. Det visade sig att 56,7 

procent av alla kvinnor inte använde sig av professionell förberedelse inför förlossning och 

modersrollen (Sioma-Markowska, Zur, Skrzypulec-Plinta, Machura & Czajkowska, 2017). 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

 

Författarna har samlat in data utifrån förutbestämda sökord och kriterier, och anser att vald 

metod besvarade syftet. En litteraturöversikt ska minimera riskerna för att godtycklighet 

eller slumpen ska påverka slutsatserna, vilket stärker trovärdigheten (Henricson, 2017). Två 

centrala principer inom metodlitteratur är validitet och reliabilitet. Validitet åsyftar en 

precisering och definiering av centrala begrepp. Reliabiliteten däremot rör graden av 

tillförlitlighet och noggrannhet i studien (Ekengren & Hinnfors, 2012). Dessa två aspekter har 

beaktats i denna översikt till exempel genom en definiering av centrala begrepp i bakgrunden 

men också en medvetenhet om möjlig diskrepans mellan olika länder vad gäller exempelvis 

definition av det bärande begreppet förlossningsrädsla. För att resultatet i litteraturöversikten 

skall bli så trovärdigt som möjligt med hög validitet har författarna sökt artiklar i flera 

databaser. Detta för att utbudet av material som besvarar syftet skall bli stort och urvalet noga 

utvalt (Forsberg & Wengström, 2015). Vid litteratursökningen i databaserna användes sökord 

som valts ut efter problemområdet och ämnesord från ämnesordlistorna som finns i 

databaserna. De utvalda orden kombinerades med hjälp av de så kallade booleska 

operatorerna ”AND” och ”OR” (Forsberg & Wengström, 2015).   

 

Antalet träffar av relevanta artiklar ansågs begränsat, ett större antal träffar hade varit 

önskvärt då det ökat valmöjligheten att välja liknande artiklar. Författarna valde ut 15 artiklar 

med hög kvalitet, detta med hjälp av Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering och kvalitet av studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats 

(bilaga 1). Underlaget var till stor hjälp då det är en komplicerad process att bedöma en 

studies kvalitet då flera faktorer avgör betyget. 
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Samtliga artiklar granskades och bedömdes av båda författarna oberoende av varandra och 

resultatet jämfördes senare, detta för att värdera artiklarnas kvalitet och stärka reliabiliteten 

(Henricson, 2017). Alla artiklar var skrivna på engelska och publicerade mellan 2007 och 

2017. Studierna var utförda i länder med liknande sjukvårdssystem, vilket underlättar 

jämförelsen och ökar trovärdigheten enligt Henricson, (2017). En annan möjligen försvårande 

faktor vid jämförelser rör själva begreppet förlossningsrädsla då ingen internationell 

konsensus finns. Begreppet tokofobi som en del författare använder sig av betecknar vanligen 

den svåraste formen av förlossningsrädsla men förefaller vara ett relativt smalt begrepp. 

Antalet träffar vid sökning med detta ord var mycket få och resulterade inte i fler resultat än 

de som redovisas i söktabellen. Förekomsten av rädsla varierar också något i olika studier. De 

inkluderade studierna hade också en spridning mellan kvalitativa studier med ett stort antal 

deltagare till kvalitativa studier med ett mindre antal deltagare, men alla ansågs uppfylla 

kraven för hög kvalitet.   

 

Då författarna har god erfarenhet inom förlossningsvården och möten med förlossningsrädda 

kvinnor kan det inte uteslutas att en ökad förförståelse påverkat urvalet av artiklarna, 

dataanalysen och resultatet (Henricson, 2017). Att förförståelsen hos författarna fanns kan 

vara positivt på grund av att det kan vara lättare att relatera till artiklarnas resultat. Det 

negativa är att analysen av artiklarna kan tolkas utifrån egna erfarenheter. För att försöka 

förhindra detta pågick en kontinuerlig reflektion över om denna påverkan fanns hos 

författarna. Den forskningsetiska aspekten under det här arbetets gång har varit att kritiskt 

granska materialet. Uppriktighet, opartiskhet och noggrannhet med att ange referenserna har 

också varit centralt.  

Resultatdiskussion  

 

Resultatet pekar mot att förlossningsrädda kvinnor är en grupp med särskilda behov i 

samband med förlossning då de oroar sig i högre grad än andra för de olika moment en 

förlossning består av. Möjligen har de också en sämre beredskap inför föräldraskapet vilket 

konstateras av Coşkuner et al. (2017). 

 

Förstföderskors rädsla kretsar inte oväntat kring det okända i processen att föda barn, att det 

upplevs svårt att förbereda sig på något man helt saknar egen erfarenhet av överraskar inte. 

Att kvinnor som saknar egen förlossningserfarenhet i stället använder familjemedlemmars och 

vänners berättelser som referensram beskrivs av Fenwick et al. (2017). Den stora merparten 

av studierna i denna litteraturöversikt fokuserar dock på kvinnor som blivit rädda efter en 

tidigare förlossning. Ett intressant fynd i samband med detta är att större delen av kvinnor 

som genomgår en förlossning med komplikationer inte får en negativ upplevelse. Totalt är det 

bara en tiondel som blir förlossningsrädda efteråt. Detta konstateras i en norsk studie av 

Storksen et al. (2013).  

 

Smärta är inte oväntat en viktig aspekt i rädslans innehåll och nämns av Rilby et al. (2012) 

som den främsta orsaken. Även Karlström et al. (2011) konstaterade att bland de kvinnor som 

önskar kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla är rädslan för smärta en starkt bidragande 

orsak. De slovakiska forskarna Mazúchova et al. (2017) ser också de att smärta är den 

vanligaste orsaken till rädsla. I en slovensk studie som fokuserade på utmärkande drag i 
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rädslan kom däremot smärta först på en tredje plats. Där var dock största delen förstföderskor, 

de flesta hade således ingen referensram just gällande smärta orsakad av förlossningsvärkar 

(Demsar et al., 2017).  

 

Intressant nog sågs dock omvänt i en studie av Storksen et al. (2013) att upplevd smärta under 

förlossning inte i sig orsakade ökad rädsla. Även Fenwick et al. (2017) beskriver smärta som 

en orsak till oro hos förlossningsrädda kvinnor på grund av ovissheten runt den. Hur länge 

skulle smärtan pågå och hur skulle kvinnan hantera den? En polsk studie bekräftar också 

fynden ovan, smärta var en orsak till rädsla hos 85 procent. Samtliga kvinnor i en studie av 

Greer et al. (2014) fruktade smärtan vid förlossningen och ville försäkra sig om att det fanns 

möjlighet att få en epiduralbedövning när som helst under dygnet. 

 

En annan orsak till oro rör barnets och moderns hälsa, alltså en rädsla för komplikationer av 

olika slag. Den polska studien av Sioma-Markowska et al. (2017) visar att tre fjärdedelar var 

oroliga för barnets hälsa och över hälften av de förlossningsrädda kvinnorna var rädda för 

komplikationer. Också Greer et al. (2014) visade att samtliga deltagare var motiverade att få 

en säker förlossning. Rädslorna i denna kategori rörde osäkerheten om bästa sättet att uppnå 

detta och rädslan att fatta fel beslut. 

 

Ett genomgående och återkommande tema i förlossningsrädsla överlag förefaller vara 

kontrollförlust, vilket beskrivs av exempelvis Lyberg och Severinsson (2010) som att 

kvinnorna har ett behov av att äga sin graviditet, förlossning och eftervård. Även Nilsson och 

Lundgren (2009) konstaterade i sin studie att kvinnorna kunde uppleva att de inte var en del 

av rummet och den egna kroppen. Andra personer var de som bestämde och inte kvinnan 

själv. Även studien av Fenwick et al. (2017) på kvinnor som fött tidigare och hade negativa 

erfarenheter visar på att kvinnor oroade sig för att inte få fatta egna beslut under en ny 

förlossning och därmed kunna påverka utgången.  

 

Flera av de studier som inkluderats i denna litteraturöversikt belyser inte förlossningsrädda 

kvinnors oro specifikt utan de fokuserar på vad som gett kvinnor en traumatisk 

förlossningsupplevelse eller vad som oroar kvinnor generellt inför förlossning. Eftersom 

negativa upplevelser kan leda till förlossningsrädsla har författarna till denna litteraturöversikt 

valt att inkludera dessa som en del i resultatet, även om inte alla kvinnor med negativa 

upplevelser utvecklar förlossningsrädsla efteråt.  

 

Att uteblivet stöd kan leda till förlossningsrädsla konstateras av Nilsson et al. (2010). Samma 

författare såg att de korta moment som uppfattades som mer greppbara var stunder när 

smärtlindringen fungerade och stödet från barnmorskan fanns där. Stödet under en förlossning 

som en centralt inverkande faktor belyste också Rilby et al. (2012) som i sin studie på 

kvinnors förlossningsupplevelser såg att otillräckligt stöd orsakade rädsla. Samma studie 

fastslog att rädslan hos kvinnor kan vara så stark att de tvekar inför att föda igen. 

Barnmorskan har således en viktig roll på förlossningen när det kommer till 

förlossningsrädsla (Rilby et al., 2012). Även barnmorskor själva anser att deras närvaro är 

viktig för den förlossningsrädda kvinnan då hon föder barn (Salomonsson et al., 2010). 
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En riskgrupp för att drabbas av förlossningsrädsla är de kvinnor som tidigare haft problem 

med ångest och depression, detta konstateras av Demsar et al. (2017). Då psykiska problem 

som ångest och depression ökar bland unga idag Socialstyrelsen (2017b) finns uppenbart 

risken att också de förlossningsrädda kvinnorna blir fler och fler. Det behöver således finnas 

en beredskap inom vården för att de förlossningsrädda kvinnorna kan öka i antal.  

 

Det har visat sig svårt att hitta skrivet material om förlossningsrädsla historiskt, men det kan 

vid litteratursökningar konstateras att det är ett begrepp som uppträtt de senaste decennierna. 

Hur kvinnorna upplevt det historiskt att föda barn går därför bara att spekulera i men 

sannolikt har man i alla tider upplevt rädsla vid tankarna på en kommande process som är 

känd som både smärtsam och riskfylld. Det kan dock konstateras att det är något paradoxalt 

att samtidigt som det åtminstone i västvärlden aldrig varit säkrare att föda barn, fruktar ändå 

många blivande mödrar de moment en förlossning innebär och med dessa en viss 

kontrollförlust (Demsar et al., 2017; Lyberg et al.2010; Nilsson et al., 2010). Måhända 

handlar det delvis om att vi idag lever i ett samhälle där vi har möjlighet att kontrollera stora 

delar av våra liv in i minsta detalj. Plötsligt står vi inför något som vi har begränsad kontroll 

att styra över, och där vi är utelämnade till andra människors ansvar. Möjligen upplevs det för 

vissa kvinnor som ett mer kontrollerat alternativ att önska sig att bli förlöst med kejsarsnitt, 

dock visar studierna i denna litteraturöversikt att de kvinnor som önskar kejsarsnitt på grund 

av rädsla är få (Karlström et al., 2011; Demsar et al., 2017). Det finns dock stora vinster både 

samhällsekonomiskt men medicinskt att andelen kejsarsnitt hålls på en låg nivå (Nieminen et 

al., 2017). Ju fler kejsarsnitt en kvinna gör desto mer ökar riskerna vid kommande graviditeter 

och förlossningar (Socialstyrelsen, 2017a).  

 

Idag är förlossningsvården hårt belastad och diskussionen inom media rör inte sällan den 

otillräckliga bemanningen på landets förlossningsavdelningar. Detta medför sannolikt risker 

för att individuella behov inte hinner uppmärksammas. En stressad barnmorska med ansvar 

för flera förlossningar samtidigt har naturligt inte möjlighet att vara fysiskt närvarande i 

särskilt hög grad, och därmed minskas hennes möjligheter att kunna bedöma kvinnans 

individuella behov av stöd och utföra sitt yrke enligt sin etiska kod (ICM, 2014). Effekterna 

av detta kan bli allvarliga för kvinnans hälsa och kostsamma både på ett individuellt och 

samhälleligt plan.  

 

En annan aspekt i debatten rör barnmorskans perspektiv, i studien som belyst barnmorskornas 

erfarenheter Salomonsson et al. (2010) visar att barnmorskorna själva anser att de behöver 

vara närvarande då en förlossningsrädd kvinna föder barn. I dagens förlossningsvård har som 

tidigare nämnts barnmorskans ansvar för flera födande kvinnor samtidigt vilket kan innebära 

en inre konflikt då hon sannolikt ser de ökade behoven hos kvinnan med förlossningsrädsla 

men möjligen har svårt att hinna bemöta dem. Enligt ICM (2014) är barnmorskor ansvariga 

för sina beslut och handlingar och skall kunna stå till svars för konsekvenserna av dessa i sin 

vård av kvinnor. Denna riktlinje kan alltså möjligen bli svår att följa, att stå till svars för 

konsekvenser av beslut man tvingats fatta på grund av tidspress eller andra omständigheter 

utom ens egen kontroll.  

Slutsats 

 



17 

 

Den centrala essensen i förlossningsrädsla kan sägas vara den kontrollförlust det innebär att 

vara utlämnad åt andras ansvar och med stundtals liten möjlighet att påverka skeendet. 

Barnmorskans bemötande påverkar kvinnans upplevelse och hur hon i efterhand upplever 

förlossningen. Barnmorskan har därmed goda chanser att påverka förloppet så att 

förlossningen upplevs så lite traumatiserande som möjligt. Exempel på hur barnmorskan kan 

hjälpa kvinnan är genom att se henne som individ och uppmärksamma hennes behov så att 

hon upprätthåller en känsla av kontroll. 
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Bilaga I. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING  VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar. 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 
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Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvalsprocess; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 



Bilaga II.  Matris 

Författar

e 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagar

e 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Coskuner 

Potur, 

Mamuk, 

Sahin, 

Demirci, 

Hamlaci 

2017 

Turkiet 

Association 

between fear of 

childbirth and 

maternal 

acceptance of 

pregnancy 

Att beskriva sambandet 

mellan förlossningsrädsla, 

acceptans av graviditeten 

och identifikation med 

modersrollen hos 

förstföderskor. 

En kvantitativ 

studie baserad på 

frågeformulär och 

skattningsskalor 

N=310 En förlossningsrädd kvinna är mindre 

benägen till känslor som acceptans av 

graviditeten och identifikation med 

modersrollen än en kvinna som är 

mindre rädd. Dock är sambandet 

relativt svagt. De kvinnor som 

önskade kejsarsnitt var mer 

förlossningsrädda. 

 

I (P) 

Demsar, 

Svetina, 

Verdenvik

, Tul, 

Blickstein, 

Velikonja 

2017 

Slovenien 

Tokophobia (fear 

of childbirth): 

prevalence and 

risk factors 

Syftet var att identifiera 

förekomsten av och att 

bestämma riskfaktorerna 

för att utveckla en rädsla 

för förlossning. 

En kvalitativ 

undersökning med 

hjälp av enkäter. 

N= 191 Den vanligast förekommande rädslan 

var för episiotomi, följt av rädsla för 

att inte ha kontroll och på tredje plats 

rädsla för smärta. 

I (K) 



1 

 

Fenwick, 

Toohill, 

Creedy, 

Smith, 

Gamble. 

2014 

Australien. 

Sources, 

responses and 

moderators of 

childbirth fear in 

Australian 

women: A 

qualitative 

investigation. 

Att beskriva källor, svar 

och huvudorsaker för 

förlossningsrädsla i en 

grupp av gravida kvinnor 

som bedöms ha en hög 

nivå av förlossningsrädsla. 

En jämförande 

kvalitativ analys 

med hjälp av 

intervjuer användes 

för att identifiera 

gemensamma 

begrepp och 

generera teman 

som representerar 

kvinnors perspektiv 

av rädslan. 

N= 43 För förstföderskor handlade rädslan 

om brist på självförtroende, rädsla för 

det okända, ett internaliserande av 

andra kvinnors negativa berättelser, 

bristningar och smärta.  För 

omföderskor handlade rädslan om att 

obearbetade upplevelser påverkade 

den kommande förlossningen. 

Gemensamma teman var brister i 

information och stöd, känslor av 

kontrollförlust och avsaknad av råd 

vid beslutsfattande. 

I (K) 

Författar

e 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagar

e 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Greer, 

Lazenbatt, 

Dunne 

2014 

Irland 

“Fear of 

childbirth” and 

ways of coping 

for pregnant 

women and their 

partners during 

the birthing 

process: a 

salutogenic 

analysis 

Att utforska 

förlossningsrädsla och 

dess inverkan på val av 

förlossningssätt bland 

kvinnor och deras partner. 

Djupintervjuer med 

19 kvinnor och 19 

män 

N=38 Alla kvinnor fruktade smärtan vid 

förlossningen och mer än hälften 

fruktade att de inte skulle kunna 

uppnå en normal förlossning, eller att 

barnet skulle skadas under 

förlossningen. 

I (K) 

Hall, 

Hauck, 

Carty, 

Hutton, 

Childbirth Fear, 

Anxiety, Fatigue, 

and Sleep 

Att undersöka kvinnors 

nivå av förlossningsrädsla 

sömnbrist, ångest, trötthet 

Fyra olika 

frågeformulär 

specificerade på de 

N= 650 Förlossningsrädsla hos kvinnorna var 

relaterat till trötthet, stressfaktorer, 

tillgänglig hjälp och oro. Rädslan 

visar sig vara en komplex bild av 

I (P) 
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Fenwick, 

Stoll 

2009 

Canada 

Deprivation in 

Pregnant Women. 

och relationer under tredje 

trimestern av graviditeten. 

olika områden som 

undersöktes. 

kvinnans känslomässiga erfarenhet 

under graviditeten. 

 

Henriksen, 

Grimsrud, 

Schei, 

Lukasse 

2017 

Norge 

Factors related to 

a negative birth 

experience- A 

mixed methods 

study 

Att utforska faktorer som 

associeras med negativ 

förlossningserfarenhet. 

En mixad metod 

mellan kvantitativ 

information 

analyserades och 

slogs ihop med 

analysen av 103 

fritextformulär 

ifyllda av kvinnor 

som var 

omföderskor. 

N =1352 Känslan och upplevelsen att inte bli 

sedd och hörd under förlossningen var 

en stor bidragande orsak till en 

negativ upplevelse. 

 

I (P) 



 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagar

e 

(bortfall

) 

Resultat Kvali

tet/Ty

p 

Karlström, 

Nystedt, 

Johansson, 

Hildingsson 

2011 

Sverige 

Behind the 

myth- few 

women prefer 

caesarean 

section in the 

absence of 

medical or 

obstetrical 

factors. 

Att beskriva hur stor andel 

kvinnor som uttryckt att de 

föredrar kejsarsnitt under 

graviditeten samt ett år efter 

förlossningen. Även titta på 

faktorer som kan vara orsak till 

önskan om kejsarsnitt. 

En mixad 

metod. 

Datainsamling 

med en 

kvantitativ enkät 

där det också 

fanns en öppen 

fråga med som 

analyserades 

kvalitativt. 

N = 1506 Cirka 7 procent av kvinnorna svarade att de 

önskade kejsarsnitt på grund av 

förlossningsrädsla. Det var flest 

omföderskor och önskan var relaterade till 

faktorer som stress, smärta, tidigare 

traumatiska upplevelser och rädsla för 

barnets hälsa. 

 

I (K) 

Lyberg, 

Severinsson 

2010 

Norge 

Fear of 

childbirth: 

mother`s 

experiences of 

team-midwifery 

care- a follow-

up study. 

Att belysa mödrars 

förlossningsrädsla och deras 

erfarenheter av teamarbete 

under graviditet, förlossning 

och eftervård. 

En hermeneutisk 

studie 

innefattande 

inspelade 

intervjuer . 

N =13 Resultatet avslöjade ett huvudtema: 

Kvinnans äganderätt till sin graviditet, 

förlossning och eftervård som medel för att 

upprätthålla sin värdighet genom att vara 

förberedd, bli bekräftad och bli behandlad 

med värdighet. Resultatet bidrog med 

insikter om hur barnmorskor kan utbildas till 

att minska förlossningsrädslan och att främja 

positiva förlossningsupplevelser trots 

negativa minnen. 

I (K) 



1 

 

Mazúchová, 

Škodová, 

Kelčíková, 

Rabárová 

2017 

Slovakien 

 

Factors 

associated with 

childbirth-

related fear 

among slovak 

women. 

Att undersöka intensiteten i 

förlossningsrelaterad rädsla, 

rädslans komponenter samt 

relation till utvalda variabler. 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

N=156 De mest förekommande komponenterna i 

rädslan var smärta (21,2 procent) långdraget 

förlopp (19,2 procent) samt användning av 

sugklocka/tång (17,6 procent). 

I(P) 



Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagar

e 

(bortfall

) 

Resultat Kva

litet/

Typ 

Nilsson, 

Bondas, 

Lundgren 

2010 

Sverige 

Previous 

Birth 

Experience in 

Women With 

Intense Fear 

of Childbirth. 

Att beskriva betydelsen av 

tidigare erfarenhet av 

förlossning för gravida 

kvinnor som uppvisar så 

stark förlossningsrädsla att 

de påverkas i det dagliga 

livet. 

Deskriptiv 

fenomenologisk. 

Intervjuer har utförts. 

N =9 Det mest väsentliga var känslan av 

att inte vara närvarande i 

förlossningsrummet och en 

ofullständig förlossningsupplevelse. 

Kvinnorna upplevde det som att de 

inte kunde hitta sin plats i rummet, 

även om barnmorskan varit 

närvarande kändes det som brist på 

stöd. Upplevelsen har etsat sig fast i 

minnet och gett upphov till känslor 

som rädsla, ensamhet, brist på 

självförtroende och självkänsla.   

I (K) 

Nilsson, 

Lundgren 

2009 

Sverige 

Women´s 

lived 

experience of 

fear of 

childbirth. 

Att beskriva kvinnors 

upplevelser vid 

förlossningsrädsla. 

En kvalitativ studie 

med fenomenologisk 

ansats; inspelade 

intervjuer med 

kvinnor som sökt 

hjälp för svår 

förlossningsrädsla. 

N=8 Fyra beståndsdelar i 

förlossningsrädsla identifierades: en 

känsla av fara som både hotar och 

tilltalar; en känsla av att vara fångad; 

en känsla av att vara ensam och en 

känsla av att vara en sämre mamma. 

I (K) 

Rilby, 

Jansson, 

Lindblom, 

Mårtensson 

2012 

Sverige 

A Qualitative 

Study of 

Women´s 

Feelings 

About Future 

Childbirth: 

Dread and 

Delight. 

Att beskriva känslorna 

inför en framtida 

förlossning hos kvinnor 

som fött barn tidigare. 

Studien är baserad på 

en fråga i ett formulär 

som skickades ut till 

2193 kvinnor. 

Originalurvalet 

kommer från en 

prospektiv studie i 

riskfaktorer för 

2093 

formulär, 

1002 

returnera

des, 908 

kunde 

inkludera

s. 

En tredjedel av kvinnorna svarade att 

de var mestadels rädda inför 

kommande förlossning, medan den 

återstående delen mest hade positiva 

känslor. Analysen resulterade i ett 

tema; en mix av fruktan och 

förtjusning. Även de med negativa 

I (P) 



1 

 

perineala skador. En 

uppföljande studie 

behandlade bl.a. 

känslor inför 

kommande 

förlossningar.  

känslor och rädsla önskade föda fler 

barn. 

 



Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Salomonsson, 

Wijma, Alehagen 

2010 

Sverige 

Swedish 

midwives` 

perceptions of fear 

of childbirth. 

Att beskriva 

barnmorskors 

erfarenhet och 

uppfattning av 

kvinnor med 

förlossningsrädsla

. 

Kvalitativ studie med 

hjälp av intervjuer. 

 

N =21 Enligt barnmorskor är 

kvinnor rädda för att 

förlora kontroll, bli 

lämnade ensamma, barnets 

hälsa, att barnet ska fastna, 

bristningar och smärta. På 

förlossningsavdelningen 

behöver kvinnorna 

kontinuerligt stöd från 

barnmorskan vilket gör det 

svårt för barnmorskan att 

ha hand om fler kvinnor 

samtidigt. 

I (K) 

Sioma-

Markowska, Zur, 

Skrzypulec-Plinta, 

Machura, 

Czajkowska 

2017 

Polen 

Causes and 

frecuency of 

tocophobia – own 

experiences. 

Att undersöka 

förekomst av 

ångest/ 

förlossningsrädsla 

och att lära sig om 

och analysera 

orsakerna till detta 

fenomen. 

En prospektiv studie 

med hjälp av enkät. 

N = 120 De vanligaste orsakerna till 

förlossningsrädsla var oro 

för smärta, barnets hälsa 

och 

förlossningskomplikationer

. 

I (P) 



1 

 

Storksen, Garthus-

Niegel, Vangen, 

Eberhard- Gran 

2013 

Norge 

The impact of 

previous birth 

experiences on 

maternal fear of 

childbirth. 

Att bedöma 

relationen mellan 

förlossningsrädsla 

och tidigare 

erfarenheter av en 

förlossning. 

En prospektiv studie 

med hjälp av två 

enkäter under 

graviditeten. 

N = 1357 Det fanns ett tydligare 

samband mellan rädsla och 

tidigare negativ 

förlossningsupplevelse, än 

rädsla i samband med 

komplikationer. 

I (P) 

 


