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Sammanfattning 

Bakgrund Förlossningsrädsla är ett fenomen som växt fram över tid och som enligt 

forskning från 1981, 1998 och 2009 ökat med åren. Förekomsten, graden och 

upplevelsen skiljer sig åt bland kvinnorna. Mötet med en kvinna som är rädd för 

förlossning kan ske över allt i vården, det är därför av stor vikt att grundutbildade 

sjuksköterskor besitter denna kunskap om mötet med rädda och oroliga kvinnor. 

Syfte Studiens syfte var att belysa kvinnors erfarenheter av förlossningsrädsla ur ett 

patientperspektiv. Metod Metoden som användes var en allmän litteraturstudie. 

Resultat Resultatet indelas i ett kvalitativt och ett kvantitativt resultat. Det kvalitativa 

resultatet bygger på två huvudkategorier; känsla av oro och bemötande. Fyra 

underkategorier identifierades; oförutsägbarhet, smärta samt dialog och förtroende. 

Det kvantitativa resultatet bygger på signifikanser som anses bidra till kvinnornas 

rädsla som sedan kunde kopplas till de olika kategorierna. Slutsats Förlossningsrädsla 

är ett problem som präglar kvinnors upplevelse och hantering av en graviditet och 

förlossning. Det identifierades att den vanligaste faktorn bakom rädslan bygger på en 

känsla av oro och ett negativt upplevt bemötande. Viktiga aspekter som ansågs 

minska rädsla var en väl etablerad dialog, information och ömsesidigt förtroende.  
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Abstract 

Background Fear of childbirth is a phenomenon that has been made known over time 

and which, according to research from 1981, 1998 and 2009 has increased over the 

years. The occurrence, degree of fear and experience of fear differ amongst women. 

The encounter with a woman who are afraid of childbirth can happen everywhere in 

the health care system, so it is of great importance that general nurses possess this 

knowledge of the encounter with scared and worried women. Aim The aim of this 

study was to shed light on women's experiences of fear of childbirth from a patient 

perspective. Method The method used was a general literature study. Result The 

result is divided into a qualitative and a quantitative result. The qualitative result is 

based on two main categories; feeling of concern and encounter. Four subcategories 

were identified; unpredictability and pain as well as dialogue and trust. The 

quantitative result is based on reasons that are considered to contribute to women's 

fear, which later were matched to the different categories. Conclusion Fear of 

childbirth is a problem that imprint women's experience and management of 

pregnancy and childbirth. It was identified that the most common factor behind the 

fear is based on a feeling of worry and a negative perceived encounter. Important 

aspects that were considered to reduce fear were a well-established dialogue, 

information and mutual trust.
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Inledning  

Under 2018 skedde det i Sverige cirka 115 000 förlossningar (SCB, 2020). Av de 

kvinnor som föder vaginalt riskerar en större del att drabbas av bristningar i 

underlivet. Dessa bristningar kan delas in i tre allvarlighetsgrader, mild, måttlig och 

allvarlig. Tre procent av kvinnor som föder vaginalt drabbas av den mest allvarliga 

graden av skada som då innefattar bristningar i bäckenbottens- och ändtarmens 

muskulatur (Socialstyrelsen, 2020). Att vänta och föda barn är en central upplevelse 

för kvinnor i fertil ålder. I Sverige har fenomenet förlossningsrädsla ökat de senare 

åren (Nilsson, 2012). För trettio år sedan bedömdes sex procent av gravida kvinnor 

uppleva svår förlossningsrädsla (Areskog, et al., 1981). Enligt en sammanställning 

av två studier genomförda år 1998 och 2009 tyder det på att det har ökat något 

(Ryding, 2017). Trots den medicinska utvecklingen inom både teknik och omvårdnad 

som rör förlossning lever många kvinnor med oro (Berg & Lundgren, 2004). 

Förlossningsrädsla är inte bara närvarande under själva förlossningen, utan kan även 

vara aktuell både innan och efter (Ryding, 2017). En kvinna med förlossningsrädsla 

kan mötas vid de flesta av vårdens mottagningar och avdelningar, det är inte bara 

barnmorskor och gynekologer på kvinnomottagningar och förlossningsavdelningar 

som ansvarar för deras vård. Även sjuksköterskor inom akutsjukvården och 

ambulansen möter dessa kvinnor (Persson, et al, 2019).  

Bakgrund    

Andelen hemförlossningar var under slutet av 1800 talet kring cirka 90 procent. På 

grund av en större omorganisation under 1950-talet innebar det att barnafödandet 

flyttades från hemmet till sjukvården. En öppenvårdsverksamhet växte fram för 

att förbereda kvinnor för kommande förlossning detta i form av mödravårdscentraler 

och mottagningar för förlossningsrädsla (Lundgren, 2010). På grund av denna 

hospitalisering av förlossningsvården skedde en stor förändring vad gällde synen 

på barnafödandet. Makten över den födande kvinnan gick från att ligga i 

barnmorskans händer till att hamna i de manliga läkarnas händer. Den erfarenhet som 

barnmorskorna ägde blev inget värt, den teoretiska kunskapens makt tog över. Språket 

kring förlossningen blev främmande för de födande kvinnorna, vården på sjukhus 

innebar därför att de gravida kvinnorna mötte en främmande värld (Kaplan, et al., 

2009).  

Förlossningsrädsla beskrivs enligt Ellis & Lilliecreutz (2017) som ett tillstånd av 

rädsla inför, under eller efter förlossningen som innebär att kvinnans vardag störs 

vilket i sin tur medför att kvinnan inte vågar föda vaginalt eller bli gravid. Det finns 

lätt eller lindrig rädsla, måttlig rädsla samt svår rädsla. Lätt eller lindrig rädsla är ett 

tillstånd som medför rädsla eller oro som kvinnan kan hantera. Måttlig rädsla beskrivs 

inte som ett psykiskt illabefinnande men kvinnan behöver hjälp för att hantera den.  
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Svår rädsla är så stark att det stör kvinnans dagliga liv vilket kan innebära att kvinnan 

har behov av hjälp genom en Auroramottagning som är specialiserade på just 

förlossningsrädsla (Ellis & Lilliecreutz, 2017).   

Det finns olika anledningar till uppkomsten av förlossningsrädsla. Primär 

förlossningsrädsla som uppkommer under kvinnans uppväxt samt innan kvinnan ens 

blivit gravid. Sekundär rädsla är resultatet av en tidigare negativ 

förlossningsupplevelse (Hofberg & Ward, 2003). För att följa kvinnors graviditet 

bokas det tidigt in besök till mödravårdscentralen (MVC). På denna mottagning 

ges möjligheter för kvinnan att bli undersökt samt få vägledning om allt som kan röra 

graviditeten och den framtida förlossningen, till exempel kosthållning, egenvård och 

strategier för hantering av eventuella problem som kan uppstå. Det är oftast på MVC 

som de gravida kvinnorna uttrycker sin förlossningsrädsla. Lätt grad av rädsla kan 

behandlas av en barnmorska men om kvinnan upplever en hög grad av rädsla kan 

MVC inte längre tillgodose det stöd och den extra vård som krävs. Det är därför 

viktigt att vårdpersonalen vid MVC tidigt uppmärksammar förekomsten av stark 

rädsla och oro i form av att ställa frågor och visa öppenhet (Baummann-Gustafsson, 

2017).  

Under 1980-talets slut ökade uppmärksamheten kring fenomenet förlossningsrädsla 

och behovet av bättre omhändertagande inom kvinno- och förlossningsvården 

identifieras (Baummann-Gustafsson, 2017). Kliniker med speciell verksamhet för 

förlossningsrädsla etablerades och i dag finns ett antal runt om i landet. 

Verksamhetens huvudsakliga syfte är att genom stödjande samtal, förberedelse av 

förlossningen samt terapi bidra till en positiv och hanterbar förlossning. Klinikerna 

för förlossningsrädsla är antingen en självständig mottagning eller en del av 

specialistmödravården. De första samtalen på mottagningarna är kartläggande och 

syftar till att identifiera kvinnans behov som kan variera bland först- och 

omföderskor. Det sista avslutande samtalet handlar om att lägga upp en så kallad 

förlossningsplan som innehåller en konkret och realistisk handlingsplan för till 

exempel en långsam progress, för att nämna ett exempel (Baummann-Gustafsson, 

2017). 

För att ge en god omvårdnad vid förlossningen ligger krav på förlossningsvårdens 

organisation och resurser, Lundgren (2002) menar på att barnmorskan och 

undersköterskan ska ge kontinuerligt stöd under förlossningens aktiva fas och på BB 

erbjuda individuell vård utifrån barnets och mammans behov. Ett samarbete ska 

finnas mellan mödravård, förlossningsavdelning och auroraverksamhet för att på så 

sätt skapa en gemensam erfarenhet och kunskap om förlossningen (Lundgren, 2002). 

För att genomföra en säker och trygg vård krävs det att sjukvårdspersonalen använder 

sig av ett vetenskapligt förhållningssätt (Willman, et al., 2016). Idag är det en 

utmaning för barnmorskor att bistå med lämplig vård för förlossningsrädda kvinnor 

(Striebich, et al., 2018).  



 

 3 

För att öka kvinnans självförtroende och tilliten till sin egen förmåga att hantera 

förlossningen är det därför viktigt att barnmorskan fastställer viktiga insatser och 

identifierar nivån på förlossningsrädslan. Barnmorskans mål är att skydda moderns 

och barnet hälsa oavsett förlossningsmetod samt hjälpa kvinnorna få en mer positiv 

upplevelse av förlossningen. Barnmorskan bör lyssna, stötta och ge rådgivning till de 

förlossningsrädda kvinnorna vilket innebär att de lättare kan hantera sin rädsla 

(Striebich, et al., 2018). Stödet bör passa kvinnans emotionella, psykologiska, andliga 

och fysiska behov (Hunter, 2002).   

Personcentrerad omvårdnad 

Inom omvårdnad har evidensbaserade omvårdnadsdiagnoser formulerats under senare 

delen av 1900-talet och beskrivs i boken Nanda international - 

omvårdnadsdiagnoser; definitioner och klassifikation (Herdman & Kamistsuru, 

2019). Omvårdnadsdiagnosen rädsla utgör en av dessa och definieras som rädsla som 

en reaktion på ett upplevt hot som igenkänns som en fara (Herdman & Kamistsuru, 

2019). Denna upplevelse kan beskrivas av fysiologiska, beteendemässiga samt 

kognitiva kännetecken. Relaterande faktorer kan vara att personen utvecklat ett 

beteende som svar på ett hot, att personen befinner sig i ett obekant sammanhang, att 

personen reagerar på fobiska stimuli, att personen skiljs från ett tidigare etablerat 

stödsystem samt det hinder som kan uppstå vid språkbrister. Även problem vid 

barnafödandet finns angivet (Herdman & Kamistsuru, 2019). Detta definieras av en 

oförmåga att förbereda sig för och/eller upprätthålla en hälsosam graviditet och 

förlossning samt vård av det nyfödda barnet för att på så sätt säkerställa ett gott 

välbefinnande. Det kännetecknas av fysiska och psykiska reaktioner under 

graviditeten, under förlossningsarbetet samt efter födseln. Relaterande faktorer är en 

svag eller avsaknad av en förebild för föräldrarollen samt ett lågt självförtroende hos 

modern (Herdman & Kamistsuru, 2019).    

Under mitten av 1900-talet presenteras kunskap från social- och beteendevetenskap i 

kurslitteratur om omvårdnad (Ekman, 2014). Patienter sågs inte längre som en sjuk 

kropp, sambandet mellan livsstil och ohälsa lyfts fram och med detta utvecklades 

begreppet personcentrerad vård. Sjuksköterskan och annan vårdpersonal sågs numera 

därför inte som läkarens tjänare, utan patientens. Relationen till patienten blir central 

då dennes behov ska identifieras och mötas så att denna uppnår hälsa och 

välbefinnande (Ekman, 2014). Ekman (2014) menar att det finns tre nyckelbegrepp 

inom den personcentrerade vården, dessa är partnerskap, patientberättelse och 

dokumentation. Partnerskapet mellan patienten och personalen bygger på en 

ömsesidig respekt för varandras kunskap. Det vill säga patientens upplevelse av att 

vara rädd, samt vårdarens professionella kunskap om rädsla. Patientberättelsen är en 

viktig del i den personcentrerade vården. Personen är den som kan berätta om sin 

upplevelse av ohälsa. Det är viktigt att vårdpersonalen aktivt lyssnar och försöker 

skapa sig en förståelse för de olika symtom som beskrivs och hur dessa kan ha en 

inverkan på vardagen för personen.  
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Det sista nyckelbegreppet i personcentrerad vård beskrivs genom en gemensam 

vårdplanering som säkerställs genom utförlig dokumentation (Ekman, 

2014). Personcentrerad omvårdnad beskrivs av Cornenwett, et al.  (2007) som en av 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Denna kunskap och kompetens är under 

ständig utveckling på grund av sjukvårdens nuvarande och framtida utveckling 

(Furåker & Nilsson, 2019). Eftersom upplevelsen och hanteringen av rädsla inför en 

stundande förlossning är individuell är det viktigt att sjukvårdpersonalen hanterar den 

som sådan och då arbetar utifrån en personcentrerad vård, att vården anpassas till var 

individuell kvinna. Inom förlossningsvården kan ett förlossningsbrev ses som ett bra 

sätt att kommunicera kvinnans känslor och tankar till vårdpersonalen. Detta brev blir 

då en gemensam utgångspunkt för alla engagerade och kan på så vis innebära en 

känsla av personcentrerad vård och lyckad förlossning (Suárez-Cortés, et al., 2015).  

Problemformulering  

Förlossningsrädsla är ett komplext begrepp och kan ses som en utmaning att 

förstå både för kvinnorna som ska föda men också för berörd sjukvårdspersonal. Det 

finns tecken på att förlossningsrädsla ökat och att utbildningen till barnmorska anses 

brista i att förbereda dem för att bemöta förlossningsrädda kvinnor. 

Allmänsjuksköterskor möter förlossningsrädda kvinnor på vårdcentraler, på 

mottagningar, på medicinavdelningar och inom ambulanssjukvården, därför är 

fördjupad förståelse en viktig källa även för sjuksköterskor. 

Syfte  

Studiens syfte var att belysa kvinnors erfarenheter av förlossningsrädsla ur ett 

patientperspektiv.  

Metod  

Metoden som användes var en allmän litteraturstudie med induktiv ansats, 

med utgångspunkt från Forsberg & Wengström (2016). Detta innebär att deskriptivt 

innehåll sammanställs för att beskriva det aktuella kunskapsläget inom valt område. 

En gedigen analys och beskrivning görs av utvalda artiklar till litteraturstudiens 

resultat (Forsberg & Wengström, 2016). 

Datainsamling  

Sökningar genomfördes i databaserna CINAHL, Pubmed samt PsychINFO med 

sökorden rädsla, förlossning, kvinnors upplevelse och förlossningsrädsla (se bilaga 

A). MeSH är ett sökverktyg som används i databasen PubMed, det är en ordbok för 

att översätta medicinska texter från svenska till engelska eller tvärtom (Forsberg &  

Wengström, 2016) Rädsla översattes med hjälp av MeSH till fear. Orden förlossning 

och erfarenhet översattes till de engelska begreppen childbirth respektive experience 

enligt Nordstedts stora engelska ordbok (Wiman, 2011).  
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Förlossningsrädsla översattes till fear och childbirth. . I CINAHL används 

major headings (MH) som ett liknande system till MeSH.  Genom användning av 

de booleska operatorerna AND/OR/NOT kan sökningar smalnas av och riktas 

till valt syfte. I föreliggande litteraturstudie användes endast operatorn AND för att på 

sätt sammankoppla två sökord (Östlundh, 2017). Den slutgiltiga sökningen 

resulterade i 1062 träffar varav 640 titlar lästes, av dessa granskades 98 abstrakt och 

totalt valdes tio artiklar ut till resultatet. Inklusionskriterier vid sökningen av 

resultatartiklar innefattande artiklar som publicerades mellan 2010–2020, samt att 

deltagarna i studien var kvinnor med förlossningsrädsla. 

Sökningar i CINAHL 

CINAHL är en databas som innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, 

arbetsterapi och sjukgymnastik. CINAHL innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar, 

monografier, doktorsavhandlingar och konferensabstrakt. CINAHL innehåller 

mestadels engelska texter från 1982 och framåt (Forsberg och Wengström, 2016). I 

sökningen användes sökorden Fear AND birth* AND Women AND Experience* (se 

bilaga B).  Genom användningen av trunkering (*) efter birth och experience täcktes 

flera varianter av orden in, vilket innebar att sökningen breddades. Sökningen 

resulterade i 335 träffar varav 155 titlar granskades. Av dessa lästes 28 abstrakt 

innan fyra artiklar valdes ut och granskades enligt bedömningsmallen av Carlsson och 

Eiman (2003), samtliga artiklar erhöll grad I.   

Sökningar i PubMed  

PubMed är en databas som innehåller forskning inom medicin, omvårdnad och 

odontologi. Databasen innehåller främst tidskriftsartiklar. Har ett tidsomfång från 

1966 och framåt. Databasen innehåller till stor del gratis material (Forsberg & 

Wengström. 2016). Det genomfördes två sökningar i PubMed (se bilaga B), i den 

första användes sökorden experience* fear AND birth* AND women. Genom 

trunkering (*) kunde sökningen täcka in flera varianter av orden birth och experience. 

Sökningen resulterade i 220 träffar, samtliga titlar granskades och 10 lästes innan tre 

artiklar valdes ut och granskades enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman 

(2003), två artiklar erhöll grad I och en artikel erhöll grad II. I andra sökningen 

användes sökorden Fear of childbirth (fritext) AND Women. En sökning med fritext 

bygger på nyckelord i innehållet man vill undersöka (Forsberg & Wengström, 2016). 

Sökningen resulterade i 373 träffar samtliga titlar granskades, 16 abstrakt lästes 

innan en artikel valdes ut och granskades enligt bedömningsmallen av Carlsson 

och Eiman (2003), denna artikel erhöll grad I.  
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Sökningar i PsychINFO  

PsychINFO är en databas som innehåller psykologisk forskning inom medicin, 

omvårdnad och andra närgränsande områden. Databasen innehåller olika typer av 

dokument som vetenskapliga tidskriftsartiklar, forskningsrapporter, avhandlingar 

och böcker. Databasen har tidsomfång från 1872 och framåt och finns på olika språk 

(Forsberg, Wengström, 2016). I sökningen används sökorden Fear* AND chidbirth* 

AND Women AND Experincence* (se bilaga B). Sökningen resulterade 134 träffar, 

samtliga titlar granskades, 50 abstrakt lästes innan två artiklar valdes ut och 

granskades enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003), båda artiklarna 

erhöll grad I.   

Kvalitetsgranskning  

Modellen för granskning av kvalitativa och kvantitativa studier som tagits fram 

av Carlsson & Eiman (2003) användes för att systematiskt bedöma varje artikel och 

dess kvalitet. Frågorna i modellen för kvalitativa studier syftar till att undersöka 

dess trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet i ett generellt 

sammanhang (Henricsson, 2017). Frågorna i modellen för kvantitativa studier syftar 

till att undersöka dess reliabilitet och validitet (Henricsson, 2017).    

Databearbetning   

Bearbetning av studier med kvalitativ design  

Databearbetningen följde Forsberg & Wengström (2016) som anser att det är viktigt 

att särskilja de kvalitativa artiklarna mot de kvantitativa. De skriver att kvalitativa 

artiklar presenteras i form av kategorier som kan stödjas av citat. Fem av de totalt tio 

artiklarna som valdes ut till denna allmänna litteraturstudie identifierades som 

kvalitativa och sorterades därefter. Dessa artiklar lästes sedan igenom, både 

individuellt och gemensamt för att bekanta sig med materialet och skapa en bredare 

förståelse, det gjordes då en summering av varje innehåll för att summeras i en 

artikelöversikt (se bilaga C). Nästa steg var att identifiera vad texten handlade om och 

på så sätt finna meningsbärande enheter och utforma kategorier med syfte att beskriva 

kvinnornas erfarenhet av förlossningsrädsla. Resultatet blev huvudkategorierna känsla 

av oro och bemötandet i vården. Huvudkategorin känsla av oro skapades med 

underkategorierna oförutsägbarhet och smärta. Huvudkategorin bemötande i vården 

skapades med underkategorierna dialog och förtroende (se tabell 1). Samtliga artiklar 

granskades enligt Carlsson & Eimans bedömningsmall (2003) för att säkerställa hög 

kvalitet innan de inkluderades i resultatet.  
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Huvudkategorier  
  

Känsla av oro  Bemötandet i vården  

Underkategorier  
  

Oförutsägbarhet   Smärta  Förtroende  Dialog  

Rilby et al, 2012  x  x  x    
Larsson et al, 2018  x  x  x  x  
Fenwick et al, 2015  x  x  x    

Lyberg & Severinsson, 2010  x      x  
Sigurðardóttir et al, 2018  x    x  x  

  
 

Bearbetning av studier med kvantitativ design  

Enligt Forsberg &Wengström (2016) bygger kvantitativa artiklar på resultat som 

anges enligt valda utfallsmått och statistisk signifikans. Detta innebär alltså att 

kvantitativ forskning används för att försöka hitta bevis för vilka olika rutiner eller 

behandlingsmetoder som är av störst nytta för patienten. De kvantitativa artiklarna 

bearbetades, analyserades och beskrevs i en artikelöversikt (se bilaga C). Den 

kvantitativa analysen genomfördes enligt Forsberg & Wengström (2016) som skriver 

att det går att rangordna studiers bevisvärde utifrån vilken design som används. 

De kvantitativa artiklarna analyserades och de resultaten med signifikans för valt syfte 

identifierades (se tabell 2). Mätinstrument som användes var bland annat W-DEQ 

(Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire). Det är en väl validerad och 

reliabel självskattningsskala och ett instrument för att mäta förlossningsrädsla bland 

gravida kvinnor. Det finns två formulär, W-DEQ-A som mäter förlossningsrädsla 

under graviditeten och innehåller 33 frågor samt W-DEQ-B som innehåller 20 frågor 

som mäter förlossningsrädsla två veckor efter förlossningen och kan användas både 

efter vaginal och kejsarsnittsförlossning (Wijma, et al., 1998). Mätinstrumentet CFQ 

(Childbirth Fear Questionnare) bygger på 40 frågor som svarar på nio olika faktorer 

som ligger till grund för förlossningsrädsla (Stoll, et al., 2018). Mätinstrumentet 

FOBS (Fear Of Birth Scale) är ett instrument som kan identifiera och bedöma nivån 

av förlossningsrädsla, denna skala bygger på två frågor som patienten själv svarar på 

och på så sätt ger en självskattning utifrån en VAS- skala (Alehag, et al., 2001).   

 

 

 

 

 

Tabell 1: De kvalitativa artiklarnas bidrag till kategorier och underkategorier.   
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*Kvalitativ design **Kvantitativ design  

Tabell 2: Kvantitativa resultat i föreliggande studie. 

Hildingsson, et al, 2019  Mätverktyget FOBS  

Kvinnorna fick skatta sin upplevelse av smärta skattad från 1 (väldigt negativ) till 7 (väldigt positiv), 

de med känd barnmorska skattade till 4,77, de som saknade skattade upplevelsen till 3,54. Av de som 

hade en känd barnmorska var 83,3 procent (n=20) nöjda med helhetsupplevelsen. Bland de som 

saknade en känd barnmorska var endast 52,2 procent (n=24) nöjda.  

Haines, et al., 2010   Mätverktyget FOBS  

Signifikanta faktorer till rädsla bland båda urval var en tidigare negativ upplevd förlossning samt 

blandade eller negativa känslor inför den stundande förlossningen. De svenska kvinnorna upplevde 

starkare rädsla som förstföderska eller som omföderska efter en traumatisk tidigare förlossning.  Dessa 

kvinnor var de som rapporterade högre grad av rädsla enligt FOBS (median 42 i Sverige och median 

41 i Australien.  

Stoll, et al., 2018  Mätverktyget CFQ  

Mätverktyget undersökte nio olika dimensioner av olika faktorer som kunde vara 

bakomliggande. Fann signifikant skillnad i nivå av rädsla mellan vård given av barnmorska och 

obstetriker. Påverkan i det vardagliga livet upplevdes mindre efter möte med barnmorska. Fann 

signifikant skillnad i nivå av rädsla mellan förlossningar som skedde på sjukhus jämfört med 

hemfödslar, kvinnor som födde sitt barn på sjukhuset visade på en högre nivå av rädsla.   

Sluijs, et al., 2019  Mätverktyget W-DEQ (A & B)  

Enligt resultatet av testet som genomfördes två månader innan förlossning (W-DEQ-A) anses svår nivå 

av rädsla samt tidigare kejsarsnitt vara bidragande faktorer. Resultatet av testet som genomfördes två 

månader efter förlossningen (W-DEQ-B) framkom det att förstföderskor som fick föda med kejsarsnitt 

hade högre nivå av rädsla. Antalet rädda kvinnor ökade här från 11 procent till 15 procent  

O’Connell, et al., 2019  Mätverktyget W-DEQ-A  

Av förstföderskor upplevde 35,6 procent en hög nivå av rädsla och 7,4 procent en svår nivå av rädsla. 

Av omföderskor upplevde 29,3 procent hög nivå av rädsla, och 4,3 procent en svår nivå av rädsla.  

Tabell 3: Samtliga studiers representativitet i föreliggande studie 

Huvudkategorier  Känsla av oro  Bemötandet i vården   

Underkategorier  Oförutsägbarhet  Smärta  Förtroende   Dialog  

*Rilby et al, 2011  x  x  x     

*Larsson et al, 2018  x     x  x  

*Fenwick et al, 2015  x  x  x     

*Lyberg & Severinsson, 2010  x        x  

*Sigurðardóttir et al, 2018  x     x  x  

**Hildingsson et al, 2019     x  x    

**Haines et al, 2010  x           

**Stoll et al, 2018       x    

** Sluijs et al, 2019  x            

**O’Connell et al, 2019       x     
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Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik är ett viktigt begrepp som behandlar den etiska aspekten av forskning. 

Detta innefattar både forskningsverksamheten och de konsekvenser som kan uppstå. 

Frågor som berörs är bland annat hur forskare bör bete sig i forskningsutförandet, 

samt vilka normer och olika värderingar som styr forskningen (Helgesson, 2015). Vad 

det gäller forskning på människor finns det lagar och riktlinjer som måste följas varav 

två är extra viktiga. Lagen om etikprövning för forskning som avser 

människor (SFS2003:460) samt Lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning (SFS2018:218). Den sistnämnda ersatte den tidigare 

Personuppgiftslagen (SFS1998:204) under 2018 och är det som idag kallas för GDPR 

(General Data Protection Regulation). Lagen om etikprövning för forskning som avser 

människor (SFS2003:406) beskriver vikten av hänsyn till våra mänskliga rättigheter, 

vår psykiska och fysiska hälsa samt vår säkerhet och integritet. Lagen behandlar 

också vikten av informerat samtycke. Enligt 17 § “Forskning får utföras bara om 

forskningspersonen samtyckt till den forskning som avser honom eller henne... 

Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning. Samtycket 

skall dokumenteras.“ Enligt 19§ får ett samtycke när som helst tas tillbaka med 

omedelbar verkan (SFS2003:406).  

Belmontrapporten (1978) är en etisk plattform som beskriver att forskning skall 

genomföras enligt tre grundläggande etiska principer; respekt för människan, göra-

gott principen samt rättviseprincipen. Respekt för människan innebär att visa på 

respekt för autonomi och att de med begränsad autonomi och förmåga ska skyddas. 

Deltagare i studien skall medverka frivillig och få tillräckligt med information för 

att kunna fatta beslut och de personerna med begränsat autonomi ska få extra 

information för att säkerställa ett informerat samtycke (Belmontrapporen, 1978). 

Göra-gott principen innebär att människans välbefinnande skall skyddas, det är 

en etisk skyldighet som samtliga forskare måste uppfylla. Detta innebär att deltagarna 

inte ska komma till skada, samt att forskningen bidrar med ny kunskap för att 

förebygga sjukdomar, lindra lidande, och främjandet av hälsa. Utifrån göra-gott 

principen bör riskanalys utföras där risker med forskningen vägs mot resultatets 

fördelar och användningsområden (Belmontrapporten, 1978). Den tredje och sista 

principen i Belmontrapporten är rättviseprincipen, vilket innebär att alla patienter ska 

behandlas lika samt att sårbara grupper skyddas (Belmontrapporten, 

1978). Helsingforsdeklarationen kom fram 1964 med fokus på medicinisk forskning 

(World Medical Association [WMA], 2018). Deklarationen tar upp viktiga aspekter 

inom de risker som kan vara aktuella i mänsklig forskning, utsatta individer och 

grupper samt vikten av informerat samtycke. Det är även viktigt att tänka på balansen 

mellan en enskild individs behov och en grupps behov av ny information inom 

omvårdnadsområdet (WMA, 2018).   
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Kravet för att artiklar skulle inkluderas i föreliggande studie var att de alla skulle ha 

ett etiskt godkännande från olika etiska kommittéer och att deltagarna skulle givit ett 

informerat samtycke. Detta för att få information och för att för att förstå dess 

innebörd, så att de kan fatta ett beslut om deltagande, att deltagandet var frivilligt och 

kunde när som helst få avbrytas av deltagaren. Dessa riktlinjer finns för att 

deltagandet inte sker som ett resultat av hot och våld. Föreliggande studie inkluderar 

både kvalitativa och kvantitativa resultat. Viktigt att ha i åtanke vid ett genomförande 

av studier på människor är att väga risk och nytta med människans deltagande 

(Kjellström, 2017). Detta innebär alltså att arbetet bör vara utformat på ett sätt så att 

det kan innebära en fördel för deltagande eller berörda individer men också den fördel 

det kan innebära för samhället, genom att man skapar kunskap för att så vis förbättra 

kunskapsläget för individ, samhälle och vårdens olika professioner (Kjellström, 

2017). För att bedöma riskernas omfattning måste man identifiera eventuella risker 

samt bedöma om hur sannolikt det skulle vara att dessa risker inträffar. Riskerna kan 

skilja sig åt i dess karaktär och dess utsträckning och kan innebära en fysisk, 

emotionell eller social påverkan. Skulle dessa risker identifieras ska studien avbrytas 

eller om möjligt omformuleras (Kjellström, 2017). Helsingforsdeklarationen beskriver 

denna övervägning av risk eller nytta, de betonar vikten på att en patients intresse och 

välmående väger så mycket mer än behovet som kan ses från samhället eller 

forskningen (WMA, 2018). 

Resultat   

Resultatet av föreliggande litteraturstudie visade att erfarenheter av förlossningsrädsla 

handlade om känsla av oro. Detta omfattade oförutsägbarhet och smärta. Därtill var 

bemötande i vården med dialog och förtroende ett tydligt resultat.  

 

Figur 1. Resulterande kategorier  
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En känsla av oro   

Ett genomgående gemensamt resultat i denna litteraturstudie var att många av 

kvinnorna kände sig oroliga inför förlossningen, både först- och omföderskor, av 

många olika anledningar. Detta bygger på oförutsägbarhet och smärta.  

Oförutsägbarhet  

Kvinnorna upplevde en oro inför det okända, rädsla som svar på andras berättelser av 

sina förlossningar och sin egen uppfattning samt en brist på självförtroende inför den 

stundande förlossning (Rilby, et al., 2012; Larsson, et al., 2019; Fenwick, et al., 2015; 

Lyberg, et al., 2010; Sigurðardóttir, et al., 2018). Denna känsla av oro inför det 

oförutsägbara bidrog till att kvinnorna upplevde störningar i vardagen och undvek 

därför eller helt avstod från att förbereda sig för förlossningen. Samtliga kvinnor 

beskrev svårigheter att skapa meningsfulla förväntningar på förlossningen eftersom de 

saknade personlig erfarenhet (Rilby et al., 2012; Larsson, et al., 2019; Fenwick et al., 

2015; Lyberg, et al., 2010; Sigurðardóttir et al., 2018) Majoriteten av kvinnorna 

beskrev en rädsla över att själva eller sitt barn skulle råka ut för olycka.  

Det fanns även en rädsla för att barnet skulle födas med komplikationer eller med 

fysiska eller psykiska handikapp (Rilby et al., 2012; Larsson, et al., 2019; Fenwick et 

al., 2015; Lyberg, et al., 2010; Sigurðardóttir et al., 2018). Majoriteten av kvinnorna 

uppgav att de gärna ville föda igen, att de såg fram emot ny förlossning. Vissa 

kvinnor menade att förlossningen och möjligheten att få se sitt barn för första gången 

var spännande. Vissa kvinnor upplevde att förlossningen var en av de viktigaste 

upplevelserna i deras liv. En del av kvinnor upplevde blandade känslor så som 

fruktan och glädje, dessa kvinnor beskrev en känsla av makt vid förlossningen, trots 

komplikationer och smärta (Rilby, et al., 2012). Majoriteten av deltagarna i studien 

av Fenwick, et al. (2015) beskrev att rädslan för att få bristningar i underlivet var den 

största anledningen till att de ville ha ett kejsarsnitt, det sågs då som en lättare 

utväg. En majoritet av kvinnorna beskrev att oron över att förlora kontroll var en 

bidragande faktor till ökad förlossningsrädsla. För vissa kvinnor var detta relaterat till 

en tidigare negativ förlossningsupplevelse (Rilby, et al., 2012; Fenwick, et al., 2015; 

Lydberg et al., 2010). Fenwick, et al. (2015) lyfter att de kvinnor som hade en lägre 

känsla av kontroll grundades i en upplevelse av personlig sårbarhet.  

 

Studien av Haines, et al. (2010) undersökte skillnaden i nivån av rädsla inför 

förlossning bland ett svensk och australiskt urval men det framkom ingen signifikant 

skillnad i nivå av rädsla. Det framkom dock signifikans för olika bidragande faktorer 

för rädsla. Bland dessa var förstföderskor samt omföderskor som tidigare fött med ett 

kejsarsnitt mest representerade, vilket tyder på en oförutsägbarhet (Haines, et al. 

2010). Svår rädsla förekom i studien av Sluijs, et al. (2019) och var en tydlig indikator 

för en önskan om kejsarsnitt. Rädslan grundades i oron för att mamma eller barn 

skulle komma till skada. Att kvinnorna var rädda innan förlossningen hade ägt rum 

visade sig vara av stor betydelse för att rädslan skulle fortsätta vara närvarande 

även efter förlossningen (Sluijs, et al., 2019).   
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Smärta  

Kvinnorna fruktade smärta och var oroliga för att de inte få den smärtlindring de ville 

ha samt osäkerheten kring varaktigheten av förlossningen: antingen att förlossningen 

skulle förlängas eller vara så snabbt att de inte skulle hinna till sjukhuset i tid (Rilby 

et al., 2012; Fenwick et al., 2015). En kvinna i artikeln av Rilby, et al. (2012) sa att 

hon inte såg fram emot en ny förlossning, den förra var väldigt smärtsam. Det tog 

lång tid från det att sammandragningarna började tills att det var över, hon glömmer 

aldrig den smärtan (Rilby et al., 2012, s. 5). Vissa gravida kvinnor beskriver att de 

genom de andningstekniker de fick lära sig samt att de lyssnade på sina egna kroppar 

kände de en ökad medvetenhet och närvaro vilket innebar att de lättare kunde hantera 

förlossningssmärtan (Larsson, et al., 2015). Gravida kvinnor som beskrev oro 

för smärta uttryckte ofta en större behov av att använda kemiska former av 

smärtlindring. Gravida kvinnor utan erfarenhet av vaginal förlossning hade större nivå 

av ångest smärta och oro över hur de skulle hantera denna smärta, smärtans intensitet 

samt under hur lång tid smärtan är närvarande (Fenwick et al., 2015).  

I studien av Hildingsson, et al. (2019) undersöktes nivån av rädsla enligt 

mätinstrumentet FOBS bland kvinnor som hade en känd barnmorska eller saknade en 

känd barnmorska vid förlossningen. Majoriteten av kvinnorna hade en rädsla skattad 

>60 enligt FOBS (53 av 70). De som hade känd barnmorska hade en rädsla skattad till 

71,25 (n=24) jämfört med de som saknade känd barnmorska, de skattade till 70,83 

(n=46). Man fann ingen skillnad i kvinnornas sociodemografiska, obstetriska 

bakgrund eller grad av rädsla. Det fanns dock en signifikant skillnad i upplevelsen av 

smärta, de som hade en känd barnmorska närvarande rapporterade en mer positiv 

smärtupplevelse. Dock fanns det ingen skillnad vad gäller smärtintensitet eller val av 

smärtlindringsmetod. (Hildingsson, et al., 2019)  

Bemötande i vården  

Upplevelsen och erfarenheten av kvinnornas bemötande i vården skapade 

underkategorierna dialog och förtroende.   

Förtroende  

Kvinnorna beskrev att de stöd och förtroende barnmorskan ingav bidrog till en ökad 

känsla av lugn. Kvinnorna som hade varit rädda och oroliga innan en förlossning 

hade, efter förlossningen en annan känsla av lugn och trygghet. Tack vare den nya 

kunskapen om förlossning och modet att lita på barnmorskan sågs en ny framtida 

förlossning som något positivt. Vissa kvinnor ansåg att förlossningen hade varit 

lättare och bättre än de hade förväntat sig (Rilby, et al., 2012; Larsson et al.,2019; 

Fenwick et al., 2015;  Sigurðardóttir et al., 2018). Barnmorskans kompetens inom 

förlossning beskrevs som en bidragande faktor till en ökad känsla av lugn och 

trygghet. Frånvaron av personal bidrog till en känsla av ensamhet och utsatthet 

(Larsson, et al., 2018). Kvinnorna kunde genom en dialog med barnmorskan uppleva 
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ett ökat förtroende. För majoriteten av kvinnorna innebar detta förtroende att de inte 

kände ett behov av stöd och vägledning vid en ny framtida graviditet (Larsson, et 

al., 2018). Flera av kvinnorna beskrev i studien av Fenwick, et al. (2015) att det var av 

stor vikt att ha en känd barnmorska, någon de hade byggt upp ett förtroende för. 

Fenwick, et al. (2015) och Larsson, et al. (2018) beskriver att det är av stor vikt att ha 

tillgång till pålitlig information, detta var en bidragande faktor till att kvinnorna fick 

en mer positiv förlossningsupplevelse. En gravid kvinna som väntade sitt fjärde barn 

beskrev sin tidigare traumatiska upplevelse som att känna sig instängd och att ett 

kejsarsnitt var den enda utvägen (Lyberg & Severinsson, 2018). En kvinna i studien 

av Fenwick, et al. (2015) motiverade sin önskan om ett kejsarsnitt till det hon hört av 

en nära vän, som beskrev sin naturliga vaginala förlossning som negativ.  

Studien av O’Connell, et al. (2019) undersökte nivån av rädsla enligt tre 

utgångspunkter. Kopplingen mellan demografiska och moderliga egenskaper, 

förekomsten av förlossningsrädsla samt riskfaktorerna för förlossningsrädsla. 

Förstföderskor var tydligt representativa för hög och svår rädsla. De faktorer som 

undersöktes ligga bakom den högre nivån av rädsla var bland annat upplevelsen av 

socialt, instrumentellt och emotionellt stöd samt eventuell tidigare psykiatrisk 

bakgrund vilket tyder på en mer eller mindre positiv upplevelse av förtroendet som 

ingavs av barnmorskan (O’Connell, et al., 2019). Stoll, et al. (2018) använde 

formuläret FCQ för att undersöka sambandet mellan rädsla och vårdgivare, samt 

sambandet mellan rädsla och plats för förlossning. Skalan består av poäng mellan 0-

4. Kvinnor som hade en obstetriske som primära vårdgivare rapporterade den högsta 

nivån av rädsla (medelvärde 1,73) de som hade en barnmorska rapporterade lägst nivå 

av rädsla (medelvärde 1,38), denna skillnad var av signifikans.  

Enligt studien av Stoll, et al. (2018) identifierades en signifikant skillnad i nivå av 

rädsla i relation till vilken plats man födde på, de som skulle föda på sjukhus visade 

sig ha en rädsla skattad till 1.63 (medelvärde), jämfört med de som födde hemma vars 

rädsla skattades till 1,25 (medelvärde) (Stoll, et al., 2018). I studien av Hildingsson, et 

al., (2019) framkom det att det fanns en skillnad i förlossningsupplevelsen beroende 

på närvaron av en känd barnmorska. Kvinnor som hade en känd barnmorska 

närvarande rapporterade en mer positiv upplevelse, cirka 83 procent (n=20) var 

nöjda. Av de som saknade en närvarande känd barnmorska rapporterade endast 

cirka 52 procent (n=24) att de var nöjda, detta är ett tydligt tecken på att förtroendet är 

av stor vikt för den födande kvinnan (Hildingsson, et al., 2019).  

Dialog  

En ömsesidig och stärkande dialog beskrevs som en bidragande faktor till en 

minskning i rädsla. Kvinnor beskrev en önskan om att vara delaktig i beslutsfattandet 

för att på så sätt skapa en mer positiv förväntning av förlossningen. Relationen med 

barnmorskan ska alltså bygga på en känsla av trygghet, bekräftelse och respekt. 

Barnmorskan bör lyssna till kvinnans individuella behov. Det anses skadligt och 
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försämrande för läkningsprocessen om banmorskan brister i detta. (Larsson, et al., 

2012; Lydberg, et al., 2018; Sigurðardóttir, et al., 2018). Larsson et al. (2018) 

identifierade att en majoritet av kvinnorna beskrev att en dialog med barnmorskan gav 

svar på deras frågor och hjälpte dem att hantera sina tankar, vilket resulterade i en 

ökad förståelse för deras rädsla. Kvinnorna i studien av Lyberg, et al. (2018) upplevde 

att ett samtal med en så kallad team-barnmorska bidrog till en känsla av respekt och 

värdighet. Kvinnorna fann även att dessa samtal bidrog till en mer positiv 

återhämtning efter en traumatisk förlossningsupplevelse. Många av kvinnorna 

beskriver en ökad förmåga att hantera svårigheter i vardagen kopplat till sin graviditet 

och en ökad mognad och självkänsla. Lyberg, et al. (2010) beskriver att upplevelsen 

av minskad eller ökad kontroll grundades i känslan av att vara beroende av 

barnmorskans professionalitet, kunskap och bemötande.  

Diskussion  

Metoddiskussion  

En allmän litteraturstudie gjordes för att försöka få en djupare förståelse för 

kvinnors upplevelse av förlossningsrädsla. Sökningar genomfördes i olika databaser, 

att söka i flera databaser som har omvårdnadsfokus kan stärka validiteten och 

trovärdigheten då det kan öka chansen att hitta viktiga artiklar (Henricsson, 2017). Att 

flera studier återkom i flera olika databaser kan ha en betydelse och öka resultatets 

sensitivitet och på så sätt dess trovärdighet (Henricsson, 2017). Genom att beskriva 

urvalsprocessen och datainsamlingen noggrant kan studiens överförbarhet öka. 

Sökningarna genererade olika artiklar med olika studiedesign men samtliga valdes 

ändå ut. Detta eftersom få studier har genomförts. Skulle studien bestått av samma 

design hade litteraturstudien kunnat få en ökad validitet och trovärdighet (Henricsson, 

2017). Tio artiklar valdes ut till resultatet, fem kvalitativa och fem kvantitativa. Detta 

kan då ses som en styrka eftersom de kvalitativa artiklarna kan ge en djupare 

förståelse om fenomenet förlossningsrädsla. Resultaten av de kvantitativa artiklarna 

kan ge litteraturstudien en generaliserbarhet (Henricsson, 2017). Samtliga artiklar i 

föreliggande studie har publicerats i vetenskapliga tidskrifter, vilket innebär att de 

bedömts vara vetenskapliga. Detta anses vara en styrka enligt Henricsson (2017). I 

föreliggande litteraturstudie ansågs det viktigt att göra lika och enhetliga sökningar i 

var databas men eftersom PubMed saknade alternativ för limits i form av peer rewiev, 

gjordes därför en gemensam systematisk granskning av samtliga utvalda artiklar från 

PubMed för att säkerställa dess vetenskapliga kvalitet och relevans. PubMed har ett 

huvudsakligt innehåll av vetenskapliga tidskriftsartiklar, så sannolikheten att finna en 

artikel som saknade vetenskaplig relevans är därför liten (Forsberg & Wengsrtöm, 

2016). 
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Genom användning av de booleska operatorerna AND/OR/NOT kan antal träffar som 

riktas till valt syfte öka. Användandet av OR innebär att man söker på artiklar som 

innehåller ett eller båda av sökorden man kombinerar. Användandet av NOT innebär 

att man endast söker på sökord A och inte sökord B. I denna sökning användes endast 

AND för att på sätt sammankoppla två sökord, och på så vis kunde sökningens 

sensitivitet öka (Kristensson, 2014).  Samtliga resultatartiklar granskades enligt 

Carlsson & Eimans bedömningsmall (2003) för kvantitativ och kvalitativa artiklar, 

både enskilt och gemensamt, detta styrker reliabiliteten. Majoriteten av artiklarna 

uppfyllde hög nivå, endast en uppfyllde medelnivå (Henricsson, 2017).  

Analyser genomförde av samtliga resultatartiklar, först individuellt för att se 

helheten av texten och därefter gemensamt för att hitta meningsbärande enheter samt 

kategorier, detta anses öka trovärdigheten (Henricsson, 2017). För 

att stärka pålitlighet och bekräftelsebarhet i föreliggande litteraturstudie granskades 

arbetet med hjälp av kritiska vänner så som handledare eller annan utomstående 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). För att resultatet skulle kunna överföras till andra 

grupper eller kontexter bör trovärdighet, pålitlighet samt bekräftelsebarhet 

vara säkrad (Mårtensson & Fridlund, 2017). Billhult (2017) skriver att man måste 

analysera och värdera använda mätinstruments validitet och reliabilitet.  

Graden av validitet för var instrument utgår ifrån att det mäter det som ska mätas. 

Samtliga kvantitativa artiklar i föreliggande litteraturstudie använder sig av 

frågeformulär för att samla in data och analyseras därefter med lämpligt 

mätinstrument. Graden av reliabilitet bestäms utifrån att man får samma mått vid var 

mätning. Värt att nämna är att fundera över om förändringen bland mätningarna 

verkligen beror på en faktisk förändring eller om det kan finnas andra bakomliggande 

orsaker. Det användes ingen geografisk begränsning eftersom det endast fanns få 

starka resultat från Sverige. Detta kan egentligen innebära en svaghet i föreliggande 

litteraturstudie vad det gäller generalisering, eftersom vårdens upplägg och 

organisation ser olika ut i olika länder och kan därför innebära att resultaten inte helt 

kan appliceras till svensk kontext. (De andra länder som behandlas i denna studie var 

Australien, Irland, Island, Kanada, Nederländerna samt Norge). Samtliga artiklar 

hade erhållit etiskt godkännande från olika etiska kommittéer och verksamheter.  

Resultatdiskussion  

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva kvinnornas upplevelse av 

förlossningsrädsla. Majoriteten av resultaten som framkom tyder på en kraftig känsla 

av oro, dels inför det som är oförutsägbart dels inför smärtan. Denna rädsla var 

förekommande både bland först- och omföderskor, i varierande grad och av 

varierande orsaker kopplat då till oförutsägbarheten och smärtan (Rilby et al., 2012; 

Larsson, et al., 2019; Fenwick et al., 2015; Lyberg, et al., 2010; Sigurðardóttir et al., 

2018).  Rilby, et al. (2012) fann att kvinnor som tidigare hade en positiv 

förlossningsupplevelse visade sig ha en lägre nivå av rädsla. Oron över att inte veta 
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hur eller om smärtlindringen som gavs, har effekt samt och om man skulle hinna till 

sjukhuset i tid var stor (Rilby, et al., 2012). Majoriteten av resultaten som framkom i 

relation till kvinnornas upplevelse av bemötandet i vården beskriver att det var av 

största vikt att få kontinuerlig vård, för att minimera nivån av rädslan. Detta genom en 

kontinuerlig kontakt med en känd barnmorska samt en ömsesidig och förstående 

dialog mellan den gravida kvinnan och vårdinsatser.  Resultaten som framkom i 

forskningen av Lyberg, et al. (2010) bygger på att kvinnorna har rätt till sin graviditet, 

förlossning och eftervård som på så sätt bidrar till en upprätthållning av kvinnans 

värdighet, detta tolkas som en beskrivning av personcentrerad vård. Eftersom var 

förlossning beskrivs och upplevs så individuellt är personcentrerad och anpassad 

vård av stor vikt, att insatser, behandlingar och bemötandet anpassas (Ekman, 2014). 

Patientdelaktighet är en central utgångpunkt i den personcentrerade vården, 

patienten ses som en autonom och respekterad individ vars behov ska beaktas, 

därefter ges adekvat och begriplig information till patienten och vårdpersonalen 

bör aktivt lyssna på patientens berättelse om sin situation (Eldh, 2015). Eldh, (2015) 

beskriver vidare enligt svensk lagstiftning, att patienten ska ges förutsättningar att 

vara delaktig i beslut och ges möjlighet att uttrycka sin önskan. Flera kvinnor beskrev 

att dialogen med en barnmorska var en bidragande faktor till att stärka kvinnornas tro 

på sig själva. Kvinnorna beskrev att samtal med barnmorskan gav svar på deras frågor 

och hjälpte dem att ordna sina tankar, vilket ledde till en bättre förståelse för 

orsakerna till deras rädsla (Hildingsson et al., 2019; Larsson et al.,2019; Fenwick et 

al., 2015; Lyberg et al., 2010; O’Connell et al., 2019; Sigurðardóttir et al., 2018).   

Tidigare studie av Nilsson & Lundgren (2009) har visat på likheter till den 

föreliggande litteraturöversiktens resultat, att de förlossningsrädda kvinnorna såg den 

stundande förlossningen som ett hot, en fara som kom närmare för var dag och detta 

resulterade i ett tillstånd av oro. Denna upplevda fara om hot återspeglade också 

oförutsägbarheten i förlossningen. Kvinnorna upplevde rädsla då de inte viste säkert 

att förlossningen skulle gå bra. Upplevelsen av ett otillräckligt stöd och förtroende 

innebar att kvinnorna kände sig rädda (Nilsson & Lundgren, 2009). Enligt Benzein 

(2017) beskrivs hopp som en process som kan utläsas ur en känslomässig, funktionell, 

tidsmässig, kontextuell och relationsmässig dimension. Enligt beskrivning av Benzein 

(2017) kopplas ofta begreppet hopp till individer med olika sjukdomar, detta kan 

innebära att det saknas en förståelse om hopp hos friska människor. Vidare beskrivs 

det att hopp är ett grundläggande begrepp tillsammans med begreppen tro och kärlek. 

Det relaterar till personens grundläggande livssyn, hoppet behöver alltså identifieras 

för att människan ska kunna förstå meningen med livet. Hopp ses som en källa till 

energi i relation till förändringar. Hopp är ett komplext och mångdimensionellt 

begrepp, det kan dels kopplas till människans varande, att vara i hopp, samt till 

människans görande, att hoppas. Det kan därför innebära en viss svårighet för 

sjuksköterskor att stödja och identifiera förutsättningar. Det kan även ses som ett 

etiskt dilemma att inge hopp hos allvarligt sjuka och döende. Dock kan detta ses som 

ett uttryck för kärlek och lojalitet för patienten och närstående (Benzein, 2017). En 
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majoritet av kvinnorna i studien av Rilby, et al. (2012) uppgav en känsla av oro och 

oförutsägbarhet inför smärta eller oväntade komplikationer. Dessa kvinnor kunde 

trots detta föreställa sig en positiv upplevelse, de menade att förlossningen och 

möjligheten att få se barnet för första gången var en spännande upplevelse, något att 

se fram emot och hoppas på.  

Enligt en studie av Hofberg & Ward (2003) beskrivs förlossningsrädsla bland 

förstföderskor som en social reaktion, något som förs över från nära vänner eller 

familjemedlemmar. De beskriver även att tidigare problem med ångest och depression 

sägs bidra till ökad rädsla.  

Sambandet mellan psykisk ohälsa, känsla av oro och förlossningsrädsla kan kopplas 

till resultaten som framkommer i studierna av Hildingsson, et al. (2019), Slujis, et 

al. (2019) samt O’Connell, et al. (2019). En studie genomförd av Gönec & Dikmen 

(2020) undersökte effekten av dans och musik på rädsla och smärta under 

förlossning. Genom slumpmässigt urval tilldelades deltagare till tre grupper: dans och 

musik, enbart musik och vanlig vård (kontroll).  

 

Genom dans och musik och enbart musik minskade upplevelse av förlossningsrädsla 

och upplevelsen av smärta, den genomsnittliga smärtan i dansgruppen var betydligt 

lägre än i kontrollgruppen. Dans och musik förändrar känslor och främjar positiva 

känslor bland kvinnor. Denna forskning visar på så vis att människan faktiskt kan 

bearbeta och hantera rädsla och oron för smärta på annat sätt än med läkemedel. 

Detta kan kopplas till resultaten som framkommer i Larsson, et al. (2018) att 

kvinnorna kunde finna ett lugn genom olika andningstekniker som de fick lära sig 

under graviditeten, alltså att det finns många olika bra sätt att behandla smärta.  

Resultaten av föreliggande studie ger bevis för omvårdnadsdiagnosen, problem vid 

barnafödandet. Kvinnor med förlossningsrädsla präglas av psykiska och fysiska 

besvär genom graviditet, förlossning men även postpartum, vilket kan innebära risk 

för både mamma och spädbarn. 

 

Enligt en studie genomförd av Persson, et al (2019) är förekomsten av förlossningar 

som sker utanför sjukvården sällsynt i utvecklade länder men vanligt förekommande 

sett från ett globalt perspektiv. Det är ofta främst omföderskor som kan komma till att 

föda hemma. Ambulanssjuksköterskor blir då den första kontakten med kvinnorna 

och ansvariga för ett okänt moment. Resultatet i studien belyser sjuksköterskans 

känslor inför detta möte, en känsla av rädsla blandat med glädje och eufori (Persson, 

et al, 2019). Detta resultat indikerar tydligt att mötet med en förlossningsrädd kvinna 

kan ske var som helst, med vilken vårdpersonal som helst och därför är kunskapen om 

bemötande i denna grupp viktig för all hälso- och sjukvårdspersonal.  
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Konklusion  

Förlossningsrädsla är utbrett problem som påverkar kvinnors välbefinnande och 

hälsa på ett sådant sätt att kvinnorna upplever en misstro på sig själva och en 

osäkerhet på att föda barn. Tidigare förlossningserfarenhet var av stor betydelse för 

kvinnorna. De beskrev sina erfarenheter som oro för oförutsägbarhet och smärta.  En 

dialog med barnmorskan är en viktig bidragande faktor till att kvinnorna ska uppleva 

ett ökat självförtroende och ökat förtroende för sjukvårdspersonal. Information om 

förlossningsprocessen kan minska rädsla, återställa kvinnans förtroende för sig 

själv, bryta ner känslan av ensamhet samt förebygga framtida förlossningsrädsla. 

Kvalitén på information och stöd som kvinnorna får under och efter 

graviditeter kan bidra till en mer positiv eller negativ upplevelse. Det är därför viktigt 

med tidig identifiering av förlossningsrädsla för att öka möjligheterna att kvinnorna 

får en mer positiv bild av förlossningen. Graviditet och förlossning är en så stor del av 

människans reproduktiva funktion och eftersom förekomsten av rädsla och oro inför 

detta moment har ökat och innebär en vardaglig påverkan på individen borde vidare 

forskning och kunskapsutveckling bedrivas kring kvinnornas känslor och reaktioner.  

Implikation 

Utifrån föreliggande studies resultat bör vidare kunskapsutveckling ske för att förstå 

komplexiteten och det unika i varje enskild kvinnas upplevelse. För att minska 

känslan av oro bör sjuksköterskeutbildningen innehålla en kurs som fördjupar 

kunskapen och förståelsen om hur oro och rädsla har inverkan på en patient eller 

gravid kvinna och dess vårdupplevelse. Vidare bör även fördjupande utbildning drivas 

för hur stor inverkan vårdpersonalens bemötande har på patienten/kvinnan och dess 

vårdupplevelse. Föreliggande litteraturstudie kan vara ett stöd till sjuksköterskor som 

önskar utveckla kunskap om kvinnors upplevelse av förlossningsrädsla.  

Mötet med förlossningsrädda kvinnor kan ske var som helst inom vården, därför är 

kunskapen om detta fenomen också viktigt för sjuksköterskor i deras framtida arbete. 

Eftersom mötet med gravida och förlossningsrädda kvinnor också kan ske med 

allmänsjuksköterskor bör alltså kunskapen och förståelsen läras ut till andra än endast 

barnmorskor. Förslagsvis bör denna information och kunskap finnas tillgänglig ute på 

sjukhusens kliniker i form av vårdriktlinje, för att öka kunskapen och förståelsen, 

även om man då kanske inte jobbar på en kvinnomottagning eller 

förlossningsavdelning. Vidare forskning bör bedrivas för att ytterligare beskriva 

kvinnors upplevelse, sprida kunskap och förståelse om förlossningsrädsla och dess 

komplexitet. Vidare bör även fördjupande forskning ske för att bland annat undersöka 

och beskriva partners och familjemedlemmars upplevelse av kvinnornas rädsla. 
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BILAGA A  

 

Tabell 4 : Sökordsöversikt 

Sökord  Cinahl  Pubmed  PshycINFO  

Rädsla   Fear (Major Heading)  Fear (MeSH)  Fear  

Förlossning (synonym till 

födelse)  
Birth (Major Heading)  Birth* (MeSH)  Childbirth  

Upplevelse  Experience*  Experience*  Experience  

Kvinnor  Women  Women (MeSH)  Women  

Förlossningsrädsla  Fear of childbirth  



BILAGA B  

 

Tabell 5 : Sökhistorik 

Datum  Databas  Sökord/Limits/Boolska                operatorer  
Antal 

träffar  

Lästa 

titlar  

Granskade 

abstrakt  

Valda 

artiklar 

till 

resultat   

2020-

03-11  

 

CINAHL  

 

Experience*AND fear AND birth* 

AND women  

Limits 2010-01-01 / 2020-12-31,   

335 

 

155 

 

28 

 

4 

 

2020-

03-11 

  

Pubmed  

 

Experience* AND fear AND birth* AND 

women. Limits 2010-2020   

220 

 

220 

 

10 

 

3 

 

2020-

03-11  

 

Pubmed  

 

fear of childbirth (fritext) AND 

women. Limits, 2010 - 2020  

373 

 

131 

 

10 

 

1 

 

2020-

03-11  

 

PsychINFO  

 

women AND childbirth* AND experience* 

AND fear*. Limits 2010 – 2020.  

134 

 

134 

 

50 

 

2 

 

    Total: 1062 640 98 10 



BILAGA C  

 

Tabell 6 : Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens  Rilby, L., Jansson, S., Lindblom, B. & Mårtensson, L. (2012).  Qualitative Study of Women's 

Feelings About Future Childbirth: Dread and Delight. Journal of Midwifey, 57 (2), 120-

125. https://doi.org/10.1111/j.1542-2011.2011.00113.x  

Land   

Databas  

Sverige  

PshycINFO  

Syfte  Syftet med studien var att beskriva känslor bland omföderskor och förstföderskor om framtida 

förlossning.  

Metod:   

Design  

Kvalitativ metod  

Innehållsanalys   

Urval  Deltagare från en tidigare prospektiv studie som genomfördes år 2000 fick sju år senare svara på 

en enkät. Totalt skickades 2193 frågeformulär ut med 45 frågor och en avslutande öppen fråga, 

1002 formulär besvarades men endast 908 innehöll svar relevanta till forskningen. forskningen.    

Datainsamling  Enkäter skickades ut till samtliga kvinnor innehållande 45 frågor och en sista öppen fråga som 

lyder “beskriv dina känslor när du tänker på en andra förlossning” som besvarades av kvinnorna 

med deras egna ord.  Materialet till denna studie bygger endast på resultatet från den avslutande 

öppna frågan. innehållande frågan “beskriv dina känslor när du tänker på en andra förlossning” 

skickades ut och besvarades av kvinnor med deras egna ord.   

Dataanalys  Materialet från den öppna frågan lästes igenom och man identifierade meningsenheter, som sedan 

kodades, jämfördes och sorterades i tre teman.    

Bortfall  1285 kvinnor  

Slutsats/Resultat  Studien resulterade i tre teman; (1) rädsla, (2) förväntan för framtida förlossning, (3) och tillit, som 

bidrog till en blandning av rädsla och glädje. (1) kvinnorna fruktade smärta och var oroliga för att 

inte klara sig med den smärtlindring de fick. Vissa kvinnor var oroliga för den ofödda barnets 

hälsa. Förlossningen i sig var en oro, vissa kvinnor utryckte känsla av oro av osäkerhet och 

otillräckligt stöd från barnmorskan. (2) vissa kvinnor ville föda igen de hade positiva inställning 

till framtida förlossning och vissa kvinnor såg fram emot förlossningen i framtiden på grund av 

svår förlossning som de hade haft. (3) kvinnorna som hade varit oroliga och rädda innan tidigare 

förlossning, efter förlossningen kände sig lugn eftersom de nu hade mer kunskap om förlossning. 

Vissa kvinnor kände att förlossningen hade varit lättare och bättre än de hade förväntat sig..  

Vetenskaplig   

kvalitet  

Grad I enligt Carlson & Eimans bedömningsmall (2003)  

  



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

Referens  Hildingsson, I., Rubertsson, C., Karlström, A. & Haines, H.  (2019). A known midwife can make 

a difference for women with fear of childbirth- birth outcome and women's experiences of 

intrapartum care. Sexual and Reproductive Healthcare, 21, 33-38. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2019.06.004  

Land   

Databas  

Sverige  

Pubmed  

Syfte  Att beskriva och jämföra födelseresultat och upplevelsen av vård från en känd eller okänd 

barnmorska under förlossningen bland kvinnor med förlossningsrädsla.  

Metod:   

Design  

Kvantitativ metod  

Kvasiexperimentell design  

Urval  Kvinnor i graviditetsvecka 20 till 27 rekryterades till studien, de skulle ha ett beräknat 

födelsedatum mellan första september 2016 och trettioförsta maj 2017. 77 kvinnor deltog i den 

inledande delen som innebar vägledning av en barnmorska men endast 70 av dessa kvinnor 

svarade på de uppföljande frågorna i frågeformuläret. Fördelningen mellan vilken grupp man 

hamnade i (känd eller okänd barnmorska) avgjordes vid förlossningen, då barnmorskan eventuellt 

var närvarande om schemat stämde in  

Datainsamling  Datainsamlingen skede över tid med hjälp av tre olika frågeformulär som skickades till deltagarna 

vid tre olika tillfällen. Det formuläret första skickades till hemadressen när deltagarna gav sitt 

medgivande. Det andra formuläret skickades ut en månad innan beräknat födelsedatum och det 

tredje och sista skickades ut två månader efter förlossning. Datan till denna studie bygger på 

svaren från det sista formuläret med bakgrundsinformation från formulär ett.   

Dataanalys  Frågorna i det sista formuläret berörde hur förlossningen startade, hur länge den varade, 

smärtskattning smärtlindringsmetoder. Kvinnorna fick även gardera upplevelsen av sin förlossning 

på en skala där 1 var väldigt positiv och 5 var väldigt negativ. Oddskvoter med ett 

konfidensintervall på 95 % beräknades mellan kvinnorna och den hjälp de hade fått med eller utan 

en känd barnmorska vid födseln.    

Bortfall  7 kvinnor  

Slutsats  Majoriteten av deltagarna var 32 år eller äldre och hade tidigare fått barn och hade en 

förlossningsrädsla skattad till över 60 enligt Fear Of Birth Scale (FBOS) poäng från 0 till 100, 

med höga poäng som anger högre nivåer av CBRF  

De kvinnor som hade en känd barnmorska hade fem gånger större chans att få en positiv 

förlossningsupplevelse än de som saknade en känd barnmorska (83,3 % jämfört med 52,2%). Man 

såg ingen skillnad vad det gällde smärtans intensitet och smärtlindringsmetod beroende på om 

man hade en känd barnmorska närvarande eller inte.  Det fanns en signifikant skillnad i 

kvinnornas smärtupplevelse, den beskrevs mer positiv av de kvinnorna som hade en känd 

barnmorska. OR 1.5, 95% CI 1.09–2.13, Cohens d 0.72.  

Genom en känd barnmorska blev kvinnans upplevelse av kontroll av sig själv och sin kropp en 

bidragande faktor till en mer positiv förlossningsupplevelse. Även medverkan i beslutsfattandet 

och tillgång till information identifierades som positiva faktorer. Av de som genomfördöde ett 

planerat kejsarsnitt var 37% på grund av en rädsla inför förlossning. Av de 70 kvinnor som 

svarade på frågorna i formuläret hade 24 (34%) av dessa en känd barnmorska.   

Vetenskaplig   

kvalitet  

Grad II enligt Carlson & Eimans bedömningsmall (2003)  
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Artikel 3 

Referens  Haines, H., Pallant, F. J., Karlström, A., & Hildingsson, I. (2010). Cross-cultural comparison of 

levels of childbirth-related fear in an Australian and Swedish sample. Midwifery 27 (2), 560- 

567 DOI:10.1016/j.midw.2010.05.004  

Land   

Databas  

Sverige/Australien  

CINAHL  

Syfte  Syftet med denna studie var att genomföra en tvärkulturell jämförelse av CBRF 

(childbirth related fear) bland svenska och australiska kvinnor med hjälp av en VAS-baserad 

skala. Syftet med denna studie var att genomföra en tvärkulturell jämförelse av CBRF bland 

svenska och australiska kvinnor med hjälp av en VAS-baserad skala.   

Metod:   

Design  

Kvantitativ  

Icke experimentell - Observation   

Urval  Alla kvinnor som genomgick ett rutinmässigt ultraljud vid 17–19 graviditetsveckor på ett regionalt 

sjukhus i mellersta Sverige där det skedde cirka 500 födslar per år. Urvalet i Australien byggde på 

kvinnor som bokat ett rutinmässigt ultraljud mellan 18–20 graviditetsveckor på ett sjukhus i 

nordöstra Viktorianska där det skedde cirka 500 födslar per år.  

Datainsamling  Under 2007 skickades ett brev med information om studien ut två veckor före ultraljusscreening 

och efter ultraljudsscreening frågade barnmorskan kvinnorna om de ville delta i studien. Enkäten 

gavs till kvinnorna som kunde fyllas i på plats eller hemma.  

Dataanalys  FOBS, är en VAS-skala (visuell analog skala) med två objekt som behandlar känslan av oro och 

känslan av rädsla där kvinnorna själva får placera ett kryss på en tio cm lång linje där noll är ingen 

oro eller rädsla och där tio är stark oro och stark rädsla. FOBS utvecklades för denna studie som 

ett enkelt och effektivt mått på CBRF som kunde användas i både forskning och kliniska 

miljöer. Fear of Birth Scale (FOBS) poäng från 0 till 100, med höga poäng som anger högre 

nivåer av CBRF. Eftersom fördelning av grupperna inte var liknande användes en icke 

parametrisk metod, t.ex., Mann Whitney u test för att jämföra de olika resultaten från vas skalan.  

Bortfall  Ej angivet  

Slutsats  Bland de svenska kvinnorna i studien upptäcktes en mer förhöjd grad av CBRF än bland de 

australiska kvinnorna. I det svenska urvalet var förlossningsrädsla högre bland förstföderskor och 

för dem som tidigare hade genomgått ett akut kejsarsnitt samt kvinnorna som hade haft en tidigare 

negativ förlossningserfarenhet. Kvinnor som tidigare hade genomgått akut kejsarsnitt upplevde en 

mer negativ upplevelse än de som kunde föda vaginalt. Tjugosex kvinnor motsvarande 8,7 % som 

fick rådgivning genom den svenska aurora verksamheten noterade betydligt högre FOBS-poäng 

med en median på 71,75 än de som inte remitterades för rådgivning (median=35). Viktigt att 

notera är att en liknande verksamhet till den svenska Auroraverksamheten inte för närvarande 

finns i Australien. Kvinnorna som rapporterade positiva eller mycket positiva känslor när 

förlossningen närmade sig upplevde lägre nivåer av förlossningsrädsla än kvinnor med negativ 

eller blandade känslor. Trettiotre kvinnor (8,8%) uppgav att de ville föda med ett planerat 

kejsarsnitt på grund av en högre nivå av förlossningsrädsla. Dessa kvinnor uppgav ett högre 

median (55) än de som ville föda vaginalt (39) på FOBS skalan. Bland de som tidigare genomgått 

ett snitt (planerat eller akut) var förekomsten om en önskan om ett planerat kejsarsnitt större bland 

de australiska kvinnorna (74,3%) än de svenska (48,6%). Det fanns ingen statistiskt signifikant 

skillnad i fråga om sociodemografisk bakgrund mellan de två olika länderna.  

Vetenskaplig   

kvalitet  

Grad I enligt Carlson & Eimans bedömningsmall (2003)  

  



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

Referens  Larsson, B., Hildingsson, I., Ternström, E., Robertson, C. &Karlström, A. (2019). Women's 

experience of midwife-led counselling and its influence on childbirth fear: A qualitative 

study. Women and birth, 32, (1), 88-94 DOI:10.1016/j.wombi.2018.04.008  

Land   

Databas  

Sverige  

CINAHL  

Syfte  Att utforska kvinnors erfarenheter av rådgivning av en barnmorska och dess inflytande på 

förlossningsrädsla.  

Metod:   

Design  

Kvalitativ  

Innehållsanalys  

Urval  Urvalet i denna studie bygger på deltagare från en större randomiserad studie där kvinnor 

antingen fick rådgivning via internet eller med en barnmorska. Totalt svarade 66 kvinnor på 

enkäten i huvuddelen av den randomiserade studien men endast 27 kvinnor intervjuades då man 

fann tillräcklig information.   

Datainsamling  Intervjuer genomfördes mellan den första september och den 21 december 2016. Alla intervjuerna 

genomfördes per telefon, på svenska och spelades in digitalt. Intervjuerna varade i cirka 30 

minuter (19-47 min).19-47 min).  

Dataanalys  Inspelningarna av intervjuerna transkriberades ordagrant, texten lästes och generade de första 

koderna och sammanställdes till meningsfulla grupper och mönster. Ett gemensamt resultat 

upptäcktes med fyra teman och 14 subteman. identifierades.  

Bortfall  39 kvinnor  

Slutsats  Datan bearbetades och genererade ett genomgående gemensamt resultat, att barnmorskeled 

rådgivning medförde en positiv känsla och ett bättre självförtroende hos kvinnan. Fyra teman 

identifierades: (1) barnmorskans betydelse; (2) en ömsesidig och stärkande dialog; 

(3) coping strategier och stöd möjliggjorde en positiv födelse; (4) att förbereda sig för en framtida 

födsel. (1) Barnmorskan ingav en känsla av lugn och trygghet vilket återspeglades hos kvinnorna. 

Att ha en känd barnmorska gav kvinnorna en mer positiv upplevelse. Barnmorskans erfarenhet av 

det kliniska arbetet gjorde att kvinnorna kände förtroende. (2) Att det fanns en dialog med 

barnmorskan var en bidragande faktor till att kvinnorna trodde mer på sig själva. Information om 

förlossningsprocessen minskade rädsla. Att kvinnorna fick information om olika tekniker för 

hantering av rädslan (andningsövningar och olika sätt att hantera negativa inställningar och 

tankar.) Att beskriva och förena tidigare förlossningsupplevelse genom att tala om sina 

erfarenheter med barnmorskan. Att kvinnorna fick besöka förlossningsavdelningar innan 

minskade kvinnors rädsla. (3) ens egen förmåga att hantera förlossning. Genom att kvinnorna 

lyssnade på sina egna kroppar, kände de sig närvarande och säkra på att kunna klara 

förlossningen. De hade en känsla av kontroll. Många kvinnor beskrev att en bidragande faktor till 

att rädslan var de skulle tappa kontrollen. Många kvinnor upplevde en negativ förlossning på 

grund av att ingen brydde sig om deras tankar och oro. Kvinnorna kände att frånvaron av personal 

fick dem att känna sig osäkra och ensamma. (4) majoritet av kvinnorna kände att rådgivning och 

förlossningserfarenhet bistod till en mindre nivå av rädsla genom de olika verktygen de lärt sig.de 

skulle tappa kontrollen. Många kvinnor upplevde en negativ förlossning på grund av att ingen 

brydde sig om deras tankar och oro. Kvinnorna kände att frånvaron av personal fick dem att 

känna sig osäkra och ensamma  

Vetenskaplig   

kvalitet  

Grad I enligt Carlson & Eimans bedömningsmall (2003)  
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Artikel 5 

 

 

Referens  Stoll, K., Fairbrother, N. &Thordarson, D. (2018). Childbirth Fear: Relation to Birth and Care 

Provider Preferences. Journal of Midwifery & Womens Health, 63, 58-

67.  http://dx.doi.org/10.1111/jmwh.12675  

Land   

Databas  

Kanada  

CINAHL  

Syfte  Syftet var att bedöma hur valet av för plats och förlossningsmetod relaterar till olika dimensioner 

av förlossningsrädsla och om det finns ett samband mellan kanadensiska kvinnors prenatala rädsla 

för förlossning samt typ och kvalitet på den prenatala vården de fått.  

Metod:   

Design  

Kvantitativ  

Tvärsnittsundersökning  

Urval  Studien är en mindre del av en större studie bland engelsktalande gravida kvinnor. 90 

kvinnokliniker runt om i Kanada kontaktades och blev tillfrågade att publicera en enkät på deras 

hemsida. Totalt deltog 20 kliniker. Just denna studie riktade sig till de gravida över 18 år, som bor 

i Kanada och talar engelska. Totalt deltog 643 gravida kvinnor i den större studien men 409 av 

dessa var bosatta i Kanada och uppfyllde därför kriterierna för den mindre delen av studien. 

Kvinnorna bidrog med svar genom en länk till en online-undersökning.  

Datainsamling  En enkät publicerades på kvinnoklinikers hemsida och innehöll frågor om nio bidragande faktorer 

till förlossningsrädsla.  

Dataanalys  Datan analyserades av en validerad skala från Australien på 40 punkter som mäter nio faktorer 

som bidrar till förlossningsrädsla. Kopplingar mellan de två grupperna analyserades med hjälp av 

student t test och genererade i ett p värde. Ett p-värde lägre än 0.05 ansågs statistiskt signifikant. 

rädsla. Student t test  

Bortfall  7 kvinnor som inte uppfyllde kravet om plats för förlossning  

Slutsats  Majoriteten av deltagarna var förstföderskor i graviditetsvecka 22 och väntade ett barn. En 

majoritet av kvinnorna rapporterade att deras primära vårdgivare var en obstetriker eller 

barnmorska medan en mindre del av deltagarna träffade sin husläkare. En viss del av deltagarna 

träffade specialister på grund av medicinska skäl. Man fann även ett samband mellan typ av 

vårdgivare och grad av rädsla, de som träffade en barnmorska hade generellt en lägre grad, de 

rapporterade även en mindre grad av påverkan i det dagliga livet. 73.6 procent av deltagarna 

planerade att föda på sjukhus, 16,9 procent ville föda hemma och 7,8 procent var fortfarande 

osäkra och 1,7 procent (n=7) ville föda på en privat förlossningsavdelning men dessa exkluderades 

från studien, då endast två provinser i Kanada har möjlighet att välja denna plats för förlossning.   

Av de nio faktorer som ansågs bidra till förlossningsrädsla identifierades att 6 av dessa hade en 

signifikant påverkan. Rädsla för att barnet skulle komma till skada (p-värde=<0.001) eller att man 

skulle behöva genomgå ett kejsarsnitt (p-värde=<0.001). Rädsla för förlust av sexuell njutning. (p-

värde=<0.001), rädsla för smärta vid vaginal förlossning (p-värde=<0.001), rädsla för utebliven 

effekt av smärtlindring (p-värde=<0.001), en rädsla för att mamma eller barn kan dö (p-

värde=<0.001). rädsla för förlust av sexuell njutning.  

Vetenskaplig   

kvalitet  

Grad I enligt Carlson & Eimans bedömningsmall (2003)  
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Artikel 6 

Referens  Sluijs, A-M.,Wijma, A, Cleiren, M- P. H. D., van Lith, J-M-m & Wijma, B. (2019). Preferred and 

actual mode of delivery in relation to fear of 

childbirth. Psycosomatic Obsterics & Gynecology,  DOI:10.1080/0167482X.2019.1708319  

Land   

Databas  

Nederländerna  

PsychINFO  

Syfte  Syftet var att undersöka förhållandena mellan planerad och faktisk förlossningsmetod hos kvinnor 

med förlossningsrädsla både innan och efter födsel.  

Metod:   

Design  

Kvantitativ  

Prospektiv kohort  

Urval  13 barnmorskemottagningar samt 4 sjukhus deltog i studien och bestod då av kvinnor från både 

stads- och landsbygdsområden. Urvalet skedde under juli 2014 till Maj 

2015. Inklusions kriterierna var att deltagarna skulle befinna sig i graviditetsvecka 30, vänta ett 

barn, utan någon medfödd avvikelse samt att de skulle förstå skriven holländska. Totalt 

tillfrågades 827 kvinnor, av dessa deltog totalt 561 i den inledande delen av studien och endast 

492 (463 svar från kvinnor plus 29 rapporter om förlossningsmetod från journaler) deltagare 

svarade på de sista frågorna två månader efter förlossning.  

Datainsamling  Studien använde sig av ett svenskt, väl validerat 

frågeformulär Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ.) Det innehöll 33 

självskattade frågor gällande förlossningsrädsla. Studien innehöll även frågor om demografisk 

information samt kvinnans psykiska mående. Två modeller av HADS 

(hospital anxiety depression scale) användes för att undersöka förekomsten av ångest (HADS-A) 

och depression (HADS-D). /Experience Questionnaire (W-DEQ.) Det innehöll 33 självskattade 

frågor gällande förlossningsrädsla. Studien innehöll även frågor om demografisk information samt 

kvinnans psykiska mående. HADS-A undersökte förekomsten av ångest och HADS D 

förekomsten av depression  

Dataanalys  Svaren som genererades från W-DEQ formuläret analyserades och värderades, där en högre 

skattning innebar en högre grad av förlossningsrädsla  

Bortfall  Totalt 364 kvinnor i olika delar av studien på grund av att de inte fyllde kriterierna eller avstod 

från att svara.   

Slutsats  Utifrån resultatet från önskad metod och den faktiska metoden som användes delades kvinnorna in 

i fyra så kallade PAC grupper (Preference-Actual mode of delivery-Congruence). (1) de som ville 

föda vaginalt och som faktiskt gjorde det (vd-vd), (2) de som ville föda vaginalt men som fick 

föda med ett snitt, (vd-cs) (3) de som ville föda med ett snitt men som fick föda vaginalt (cs-vd) 

och (4) de som ville föda med snitt och faktiskt gjorde det (cs-cs). Av det totala deltagandet låg 

fokus på att undersöka de som upplevde en hög grad av rädsla (WDEQ>85).   

Vid graviditetsvecka 30 undersöktes kvinnornas val av förlossningsmetod som resulterade i 

följande siffror; VD-VD=8%, VD-CS=11%, CS-VD=30% och CS-CS 24%. Resultatet två 

månader efter visar på en minskning bland VD-VD=4%, CS-VD=16% och CS-CS=12%. De som 

har störst risk för att drabbas av förlossningsrädsla är de som vill föda vaginalt men där det slutar 

med ett kejsarsnitt (akut eller planerat) VD-CS där procenten ökade till 15 procent. Majoriteten av 

dessa kejsarsnitt (69%) var akuta. Man fann även viktiga data bland förstföderskor. Man såg att 43 

procent föredrog CS och fick genomföra detta och av de som ville föda vaginalt fick 19 procent 

genomföra ett kejsarsnitt, främst ett akut sådant.  

Vetenskaplig   

kvalitet  

Grad I enligt Carlson & Eimans bedömningsmall (2003)  

  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens  Fenwick, J., Toohil, J., Greedy, D. K., Smith, J & Gamble, J. (2015). Sources, responses and 

moderators of childbirth fear in Australian women: A qualitative investigation. Midwifery, 

31, 239- 246. https://doi.org/10.1016/j.midw.2014.09.003  

Land   

Databas  

Australien   

Pubmed  

Syfte  Att beskriva källor, reaktioner och faktorer som bidrar till förlossningsrädsla hos gravida kvinnor 

som bedöms ha en hög grad av förlossningsrädsla  

Metod:   

Design  

Kvalitativ  

Innehållsanalys 

Urval  Urvalet bygger på deltagandet i en kvantitativ randomiserad studie vid namnet 

BELIEF, Birth Emotions, Looking to Improve Expectant Fear. Av 101 ljudinspelningar som 

gjordes med kvinnorna som blev tilldelade interventionsgrupen valdes totalt 43 inspelningar ut 

genom ett slumpmässigt urval.  

Datainsamling  Forskarna valde slumpmässigt ut 43 av de inspelade telefonsamtalen   

Dataanalys   Datan analyserades och transkriberades ord för ord för att förminska datan till beskrivande koder 

som genererade tre huvudteman.  

Bortfall  58 kvinnor  

Slutsats  De tre huvudteman som genererades var; (1) stimuli för rädsla, (2) reaktioner av rädsla och (3) 

bidragande faktorer för rädsla. (1) Stimuli av rädslan bygger på två huvudfaktorer, att man har en 

rädsla för det okända, rädsla som svar på andras berättelser av sina förlossningar och sin egen 

uppfattning samt en brist på självförtroende inför den stundande förlossningen. (2) stimuli 

resulterade i två olika reaktionerna av rädslan som uppstod. Att rädslan stör vardagen samt att man 

helt avstod från att planera och förbereda sig för den stundande förlossningen. (3) kvalitén på den 

information och de stöd som kvinnorna fått under pågående och tidigare graviditeter bidrog till en 

mer positiv eller negativ upplevelse. Det är viktigt med tidig identifiering av förlossningsrädsla för 

kvinnorna så att de får en mer positiv bild av födandet.  

Vetenskaplig   

kvalitet  

Grad I enligt Carlson & Eimans bedömningsmall (2003)  

  



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens  Lyberg, A. & Severinsson, E. (2010). Fear of childbirth: mothers' experiences of team‐midwifery 

care – a follow‐up study. Journal of Nursing Management 18, 383–

390.  https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01103.x  

Land   

Databas  

Norge  

Pubmed  

Syfte  Syftet med denna studie var att belysa kvinnors rädsla för förlossning och deras erfarenheter av 

teamarbete inom barnmorskevården under graviditet, förlossning och postnatal period.  

Metod:   

Design  

Kvalitativ  

Hermeneutiska design  

Urval  25 kvinnor tillfrågades men endast 13 gav medgivande om sitt deltagande. Kvinnorna var mellan 

25 och 37 år gamla. Inklusionskriteriet för deltagande var att kvinnorna skulle ha deltagit i samtal 

och träffat minst en av de fyra barnmorskorna i teamet innan sin 

förlossning. Inklusionskriteriet för deltagande var att kvinnorna skulle ha deltagit i samtal och 

träffat minst en av de fyra barnmorskorna i teamet innan sin förlossning.  

Datainsamling  Intervjuer genomfördes med tretton kvinnor mellan februari och juni 2008 och skedde mellan ett 

och, ett och ett halvt år efter förlossning. Intervjuerna varade mellan 40- och 90 minuter. Samtliga 

intervjuer spelades in.  

Dataanalys  Intervjuerna transkriberas och innehållsanalys utfördes. Man ställde sig frågan vilka mönster man 

kommer hitta och vilka uttalande som genererar dessa teman? Analysen genererade ett huvudtema 

med tre subteman. genererade ett huvudtema med tre subteman.  

Bortfall  12 kvinnor  

Slutsats  Ett huvudtema; kvinnors rätt till sin graviditet, förlossning och eftervård på ett sätt som bevarar 

deras värdighet och tre subteman; (1) att vara medveten om bekymmer och orsak till 

förlossningsrädslan, (2) att vara förbered för förlossning och (3) bli sedd och bekräftad av 

barnmorskan. Kvinnorna beskrev traumatiskas upplevelser av tidigare förlossningen. Minnen av 

smärtsam förlossning eller negativa förväntningar på den kommande förlossning. De kände sig 

instängd och kejsarsnitt var något alternativ. Kvinnorna var rädda att tappa kontrollen och saknade 

känslomässig kraft. Kvinnors relation med teambarnmorskan var viktig för att känna sig bekräftat, 

trygg och respekterad. Efter en traumatiskt upplevd förlossning tog det längre tid för kvinnorna att 

återhämta sig, både fysiskt och mentalt. Som ett resultat av den relation man utvecklade med 

barnmorskan fann man att kvinnorna lättare kunde hantera vardagen, att man blev mer förbered 

och på så vis fick en högre grad av självförtroende. respekterad.  

Vetenskaplig   

kvalitet  

Grad I enligt Carlson & Eimans bedömningsmall (2003)  

  



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens  O’Connell,  M. A., Warren, P. L., Kenny, L.C., ONaill, S. M& Khashan, A. S. (2019.The 

prevalence and risk factors of fear of childbirth among pregnant women: A cross‐sectional study 

in Ireland.  Acta Obstetrica et Gynecolica Scandinavica, 98 (8), 1014-1026. 

https://doi.org/10.1111/aogs.13599   

Land   

Databas  

Irland  

Pubmed  

Syfte  Att fastställa förekomsten av hög och allvarlig rädsla för förlossning samt att identifiera 

riskfaktorer för förlossningsrädsla  

Metod:   

Design  

Kvantitativ  

En tvärsnittsstudie  

Urval  Bekvämlighetsurval av 1180 gravida kvinnor som deltog i rutinmässiga mördavårdbesök vid 

offentliga och privata kliniker. Inkluderadekriter ; kvinnor >18 år, kunna fylla i frågeformuläret 

på engelska, och befinna sig mellan 12 och 24 graviditetsveckan. 882 deltog  

Datainsamling  Studien genomfördes mellan april 2015 och juni 2016 i Cork, Irland. Ett frågeformulär hade 

utvecklats i syftet att passa aktuell studie och bestod av demografiska, obstetriska och 

psykologiska frågor.   

Dataanalys  Student t test använder för kontinuerliga variabler medan chi sqaure test användes för 

kategoriserade variabler. Wijma Delivery Expectancy Questionnaire version A (W-DEQ A) 

användes där ett värde ≥66 definierar hög rädsla och ett värde ≥85 definierar svår 

rädsla. Delivery Expectancy Questionnaire version A (W-DEQ A) med hjälp av en cut-off ≥66 

för att definiera hög rädsla och ≥85 för att definiera svår rädsla  

Bortfall  298 kvinnor  

Slutsats  Man undersökte tre huvudteman. (1) Kopplingen mellan demografiska och moderliga 

egenskaper. (2) Förekomsten av förlossningsrädsla samt (3) riskfaktorerna för 

förlossningsrädsla.   

(1) Man fann ingen signifikant skillnad i svaren gällande demografisk information. (2) Av det 

totala deltagandet (882) var 33,8% (298) förstföderskor och 65,9% (581) omföderskor, samt att 

tre kvinnor inte ville uppge denna information. Hög rädsla för förlossning (W-DEQA:66-84) 

förekom bland 43% av förstföderskorna och 33.6% av omföderskorna och denna skillnad var 

inte statistiskt signifikant (p-värde=0.38). Förekomsten av svår förlossningsrädsla (W-DEQ-A: 

85-165) var 5,2% bland förstföderskor och 4,3% bland omföderskor, denna skillnad var inte 

statistisk signifikant (p=0.34 ) (3) Singelrelationer identifierades som en riskfaktor för 

förlossningsrädsla  men det fanns ingen skillnad i nivå av rädsla  

Vetenskaplig   

kvalitet  

Grad I enligt Carlson & Eimans bedömningsmall (2003)  

  



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens  Sigurðardóttir, L. m., Gamble, J., Guðmundsdóttir, B., Sveinsdóttir, H & Gottfreðsdóttir, H 

(2018). Processing birth experiences: A content analysis of women's preferences. Midwifery 69, 

29-38 http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2018.10.016  

Land   

Databas  

Island  

CINAHL  

Syfte  Att utforska kvinnornas erfarenheter av olika förlossningsmetoder vid en specialistklinik som 

behandlar kvinnor med förlossningsrädsla. vid en specialistklinik.   

Metod:   

Design  

Kvalitativ   

Innehållsanalys  

Urval  Urvalet bygger på ett större deltagande i en annan retrospektiv studie, enkäten i den kvalitativa 

delen av bestod av öppna frågor som skickades ut till alla kvinnor som gick på kliniken mellan 

2006–2011 vilket var totalt 301. Man fick tillbaka 131 svar men endast 125 av dessa svar var av 

relevans. Enkäter bestod av öppna frågor.   

Datainsamling  Frågeformuläret bygger på det som använts i en annan studie 2005 och som vidare utvecklats av 

forskarna genom tillägget av resultat från litteraturöversikt och kliniska data om ämnet en annan 

studie 2005 och som vidare utvecklats av forskarna genom tillägget av resultat från 

litteraturöversikt och kliniska data om ämnet  

Dataanalys  En kvalitativ innehållsanalys användes och syftar till en förberedelse, kategorisering och 

rapportering av datan . Med förberedelse menas att de läser texten ordagrant, flera 

gånger. ;Ed kategorisering menas att man bryter ned texten till koder och enheter. Rapportering 

av datan bygger på sammanställda teman med liknande innehåll.   

Bortfall  6 kvinnor  

Slutsats  Två teman identifierades :(1) på mina villkor med tre subteman, samt (2) gå vidare. (1) gravida 

kvinnor önskade att vårdpersonal hade erkänt deras negativa erfarenheter och erbjöd hjälp, Många 

gravida kvinnor uppgav att de inte visste om kliniker när de kände att de behövde hjälp. De flesta 

kvinnor deltog i kliniken många år efter den upplevda negativa födelseupplevelsen. Kvinnor ansåg 

om att barnmorskan verkligen lyssnade och utforskade sina känslor med respekt, sympati och 

neutralitet, kände de sig trygga. Brist på aktivt lyssnande ansågs vara skadligt för 

läkningsprocessen. Kvinnorna ansåg om de hade Grundlig information om förlossningen, 

förklaringar av beslut och insatser och hur man hanterar sitt välbefinnande på ett skräddarsytt, det 

hade minskad rädsla. Ökat förtroende eller välbefinnande den viktigaste frågan för att förlossnings 

gravida kvinnor gå vidare med sina liv. (2) De tre subteman ansågs vara en bidragande faktor till 

att kvinnorna “kunde gå vidare” och det bygger på att kvinnorna kände sig sedda, att 

barnmorskans lyssnande var av största vikt och att de fick möjligheten att kartlägga det okända 

framför sig.  

Vetenskaplig   

kvalitet  

Grad I enligt Carlson & Eimans bedömningsmall (2003)  
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