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SAMMANFATTNING 

Förlossningsrädsla är något som förekommer bland gravida kvinnor och tidigare forskning 
har visat att förlossningsrädsla påverkar kvinnan negativt på flera plan. Stödsamtal är den 
vanligaste behandlingsformen mot förlossningsrädsla i Sverige. Samtidigt finns begränsad 
forskning om stödsamtalens effekt på kvinnan. Syfte: Att kartlägga kvinnors erfarenhet av 
stödsamtal vid förlossningsrädsla. Metod: Retrospektiv, deskriptiv metod med kvantitativ 
ansats. Materialet som användes inhämtades på en mottagning för förlossningsrädsla och 
bestod av enkätsvar från 72 kvinnor som erhållit stödsamtal. Materialet analyserades med 
beskrivande statistik. Resultat: Flest kvinnor erhöll två stödsamtal under graviditeten och 
kvinnor som haft två eller fler samtal var oftare nöjda med antalet samtal än de som endast 
haft ett samtal. Majoriteten av kvinnorna födde vaginalt efter stödsamtalen (n=47), det var 
fler kvinnor som genomgick akut kejsarsnitt (n=11) än planerat kejsarsnitt (n=9) efter 
stödsamtalen. Majoriteten av kvinnorna kände sig trodda och tagna på allvar under 
stödsamtalen (n=63), bättre förberedda inför förlossningen efter stödsamtalen (n=54) och 
skattade sin förlossningsupplevelse som bättre än förväntat (n=47). Slutsats: Majoriteten av 
kvinnorna beskrev positiva erfarenheter av stödsamtalen. Bemötande och bekräftelse var 
viktiga delar. Barnmorskan har en viktig roll genom att stödja i bearbetande av tidigare 
förlossningsupplevelser och utarbeta förlossningsplan. Kunskap och information genom 
stödsamtal stärker kvinnan inför förlossningen. 

Nyckelord: Barnmorska, Beskrivande statistik, Graviditet, Kvantitativ   



ABSTRACT 

Fear of childbirth occurs among pregnant women and previous research has shown that it 
has negative effects on the women on several levels. Counseling is the most common form of 
treatment for fear of childbirth in Sweden. There is limited research about the effect of 
counselling on these women. Aim: To map women with fear of childbirth’s experience of 
counseling. Method: Retrospective, descriptive with a quantitative approach. The material 
was obtained at a clinic for women with fear of childbirth and consisted of a questionnaire 
response from 72 women who received counseling. The material was analyzed with 
descriptive statistics. Results: Most women received two counseling sessions during 
pregnancy. Women who had two or more sessions were more satisfied with the number of 
sessions than those who only had one. The majority of women gave birth vaginally after the 
counselling (n=47), more women underwent emergency caesarean sections (n=11) than 
planned caesarean sections (n=9). The majority of women felt trusted and taken seriously 
during the counseling (n=63), better prepared for the birth after the counseling, (n=54) and 
estimated their delivery experience as better than expected (n=47). Conclusion: The majority 
of women described positive experiences. The midwifes’ confirmation and attitude were 
important parts. The midwife has an important role in supporting the processing of past 
childbirth experiences and in developing a birth plan. Knowledge and information through 
counseling strengthened the women before childbirth. 

Keywords: Descriptive statistics, Midwife, Pregnancy, Quantitative 
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1 INLEDNING  

I dagens Sverige har det varit svårt för oss som unga kvinnor att undgå ett växande uttryck av 
förlossningsrädsla. Med tidningsartiklar och inlägg på sociala medier sprids en bild av en 
förlossningsvård i spillror där kvinnor blir skickade från sjukhus till sjukhus och inte blir 
sedda eller tagna på allvar. Upprop skrivs med krav på att få bestämma över sin egen kropp 
och att fritt kunna välja kejsarsnitt utan medicinsk indikation. Samtidigt ser vi som 
sjuksköterskor på en gynekologisk vårdavdelning även detta från ett annat perspektiv, vi ser 
kejsarsnittet som den stora bukoperationen det är och riskerna som följer. Samtidigt som 
kraven på vården ökar ser vi hur barnmorskor och vårdpersonal kämpar för sina patienter. 
Barnmorskor som gör allt i sin makt för att kvinnor ska få en så bra vårdupplevelse som 
möjligt både före, under och efter förlossning. Vi som barnmorskestudenter blev därför 
intresserade av fenomenet förlossningsrädsla och vad vi kan göra för att hjälpa dessa 
kvinnor. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden introduceras med en definition av förlossningsrädsla och dess fyra olika grader. 
Därpå följer en översikt av förekomsten av förlossningsrädsla samt orsaker till 
förlossningsrädsla. Förlossningsrädslans påverkan på samhällsnivå och på barnmorskans 
arbetsmiljö presenteras samt forskning om kejsarsnitt i relation till förlossningsrädsla. Den 
svenska organiseringen kring stödsamtal vid förlossningsrädsla presenteras, följt av tidigare 
forskning om kvinnors och barnmorskors erfarenheter av denna typ av stödsamtal. 
Förlossningsrädslas konsekvenser för kvinnorna beskrivs. Slutligen presenteras den 
teoretiska referensramen för arbetet samt problemformulering. 

2.1 Förlossningsrädsla definition 

Förlossningsrädsla innebär att en kvinna känner oro inför att föda barn. Denna oro kan 
finnas där redan innan en graviditet men kan även uppdagas under och efter graviditet och 
förlossning. Kvinnor med förlossningsrädsla uttrycker ofta en oro eller skräck för smärta, att 
förlora kontrollen, för att själv dö eller att barnet ska dö och för stora bristningar eller 
förlossningsskador. Förlossningsrädsla finns på en löpande skala från ingen till mycket stark 
ångest och rädsla. Att känna oro inför en förlossning är normalt men det finns en gräns 
mellan vad som är vanlig oro och svår eller sjuklig oro där den medför ett psykiskt lidande för 
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kvinnan. Denna gräns definieras ofta genom att kvinnan upplever sin oro så pass besvärlig 
att hon söker hjälp eller att den medför ett psykiskt illabefinnande (SFOG, 2017).  

2.1.1 Fyra grader av förlossningsrädsla  

Förlossningsrädsla kan delas upp i fyra olika grader. Lätt förlossningsrädsla innebär att 
kvinnan har en viss oro men den är hanterbar och ger en möjlighet till förberedelse inför 
förlossning. Vid måttlig förlossningsrädsla har kvinnan svårt att hantera sin oro utan stöd 
och hjälp men har inte ett konstant psykiskt illabefinnande. Svår förlossningsrädsla innebär 
att kvinnans psykiska välbefinnande påverkas så att vardagen påverkas eller rubbas. Det är 
vanligt att kvinnan begär kejsarsnitt och kvinnan kan ha svårt att knyta an till barnet i 
magen. Förlossningsfobi är den svåraste graden där kvinnan upplever så stark rädsla att hon 
undviker graviditet och att föda vaginalt. (SFOG, 2017).  

2.2 Förekomst av förlossningsrädsla 

Den rapporterade förekomsten av förlossningsrädsla varierar mellan studier som utförts i 
olika kontexter, med olika kriterier för förlossningsrädsla samt vid olika tidpunkter. Det finns 
olika mätinstrument för förlossningsrädsla som används i forskning och kliniskt arbete. Ett 
av de mest använda mätinstrumenten i forskning är W-DEQ där kvinnan får svara på 33 
påståenden. I kliniskt arbete ska mätinstrumenten alltid kompletteras med ett samtal med 
kvinnan enligt Alehagen (2016).  

En tvärsnittsstudie från 2014 med 6870 gravida kvinnor i 6 nordeuropeiska länder (Belgien, 
Island, Danmark, Estland, Norge och Sverige) undersökte förekomst av svår 
förlossningsrädsla definierat som ≥85 på Wijma Delivery Expectancy Questionnaire [W-
DEQ]. I studien framkom att 11% av både förstföderskor och omföderskor rapporterade svår 
förlossningsrädsla samt att det var stora variationer mellan länder. Förekomsten av svår 
förlossningsrädsla var lägst i Belgien där 5% av förstföderskorna och 8% av omföderskorna 
fick ≥85 på W-DEQ och högst i Estland och Sverige. I Estland hade 16% av förstföderskor och 
14% av omföderskor svår förlossningsrädsla och i Sverige hade 15% av såväl förstföderskor 
som omföderskor hade svår förlossningsrädsla enligt W-DEQ (Lukasse, Schei & Ryding, 
2014). I en studie utförd i Bangkok, Thailand bedömdes 305 kvinnor med okomplicerade 
graviditeter med W-DEQ. Av dem bedömdes 18% ha låg nivå av förlossningsrädsla (W-DEQ 
score ≤37), 65% måttlig förlossningsrädsla (W-DEQ score 38–65), 16% hög nivå av 
förlossningsrädsla (W-DEQ score 66–84) och 1% ha svår förlossningsrädsla (W-DEQ ≥85) 
(Phunyammalee, Buayaem & Boriboonhirunsarn, 2019). I en svensk studie framkom att 
minst 11% av kvinnorna erfor förlossningsrädsla och 9% av kvinnorna fick stödsamtal under 
graviditeten (Waldenström, Hildingsson och Ryding, 2006). 

Enligt Alehagen (2016) var förlossningsrädsla vanligare bland förstföderskor än omföderskor 
men omföderskor erfor oftare en mer intensiv rädsla. Vilket stärks av en schweizisk 
enkätstudie av Geissbuehler och Eberhard (2002) med över 8000 deltagare. Studien 
jämförde mellan kvinnor som väntade sitt första barn, sitt andra barn respektive sitt tredje 
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eller fler barn och såg att andelen som rapporterade stark rädsla var jämn över alla tre 
grupper. Däremot sågs att andelen omföderskor utan rädsla, steg med antalet förlossningar 
och andelen omföderskor som hade någon/måttlig rädsla minskade. Således var det en högre 
andel av omföderskorna med förlossningsrädsla som erfor stark förlossningsrädsla men det 
totala antalet kvinnor med förlossningsrädsla minskade vid fler förlossningar (Geissbuehler 
& Eberhard, 2002). I likhet med det såg Fairbrother, Thordarson och Stoll (2018) att kvinnor 
som väntade sitt första barn oftare rapporterade förlossningsrädsla än omföderskor.  

2.2.1 Orsaker till förlossningsrädsla 

Kvinnor som tidigare fött barn och minns sin föregående graviditet och förlossning som 
skrämmande och smärtsam, tenderar att erfara mer förlossningsrädsla i efterföljande 
graviditeter (Korukcu, Bulut & Kukulu, 2019; Fairbrother, Thordarson & Stoll, 2018). I 
Fairbrother m.fl. (2018) beskrivs att både kvinnor som genomgått en instrumentell 
vaginalförlossning eller en episiotomi och som själva upplevt förlossningen som traumatisk 
samt förstföderskor är mer rädda för smärta under förlossningen än kvinnor som tidiagre 
genomgått en normalförlossning. Rädsla för sitt eget och barnets liv utrycks av kvinnor med 
förlossningsrädsla i såväl studien av Nilsson och Lundgren (2019), Fairbrother m.fl. (2018) 
som Takegata m.fl. (2018). Enligt Fairbrother m.fl. (2018) är en lägre ålder förknippad med 
mer rädslor för att förlora sexuell funktion och attraktivitet, medicinska interventioner samt 
sin egen eller barnets död. 

I Wahlbeck, Kvist och Landgren (2018) beskrev kvinnor med förlossningsrädsla en generell 
rädsla för sjukhus. Även Alehagen (2016) beskriver att kvinnor med fobi för blod eller 
injektioner har högre förekomst av förlossningsrädsla. Andra riskfaktorer för 
förlossningsrädsla är generell ohälsa, erfarenheter av sexuella övergrepp samt psykisk ohälsa. 
Särskilt ångest- och depressionstillstånd har visats ha ett positivt samband med 
förlossningsrädsla (Alehagen, 2016) 

I en intervjustudie av Takegata m.fl. (2018) utryckte gravida förstföderskor även rädsla för 
smärta och för förlossningsskador. Kvinnorna beskrev rädsla för att förlora kontrollen för sin 
egen del men även rädsla för att förlora kontrollen inför sin partner, vilket var förknippat 
med skamkänslor. Andra rädslor som kvinnorna uttryckte var rädsla för långdragen 
förlossning och värkarbete, osäkerhet och ovisshet gentemot att ingen kan garantera 
förlossningsutfallet, rädsla för akut kejsarsnitt och att bli lämnad ensam under förlossningen. 
Barnmorskor beskrev enligt Wulcan och Nilsson (2019) att förstföderskor blivit uppskrämda 
av historier om förlossningar och att det kan bidra till förlossningsrädsla. Enligt Fairbrother 
m.fl. (2018) rapporterade förstföderskor oftare rädsla för att inte få tillräcklig smärtlindring 
under förlossningen. 

I en studie av Nilsson och Lundgren (2009) intervjuades åtta gravida kvinnor, som sökt hjälp 
på grund av förlossningsrädsla. Sex kvinnor var omföderskor och för omföderskorna 
framgick att huvudorsaken till förlossningsrädslan var relaterad till tidigare 
förlossningsupplevelser. I intervjuer beskriver kvinnorna en känsla av ensamhet, där 
ensamheten representerade en känsla av fångenskap i situationen som gravid och där ingen 
kunde genomgå graviditeten åt henne. Vidare beskrevs känslor som att vara fast i sin egen 
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kropp med det enda sättet att få tillbaka sin kropp var genom förlossning, vilket i sig sågs 
som skrämmande, att det inte fanns någon annan utväg än genom att föda barnet. 

2.3 Konsekvenser av förlossningsrädsla 

Kvinnor med stark förlossningsrädsla kan komma att lägga fokus på att ignorera sin 
graviditet och tenderar att undvika att gå på föräldrautbildningar. Därav kan kvinnorna vara 
mindre förberedda inför föräldraskap och gå miste om vissa upplevelser eller glädje av 
graviteten (Salomonsson, Wijma & Alehagen, 2010). Kvinnor med förlossningsrädsla beskrev 
emotionella hinder och känslor av ensamhet med svårigheter att prata om sina känslor med 
sin partner (Wahlbeck, Kvist & Landgren, 2018). Enligt Haines, Rubertsson, Pallant & 
Hildingsson (2012) uppger kvinnor med förlossningsrädsla lägre emotionell hälsa under 
graviditeten än andra gravida kvinnor och hade även en högre sannolikhet att ha negativa 
känslor av att vara gravida och mer negativa känslor av den kommande förlossningen och 
första tiden med spädbarn. Efter förlossningen rapporterade kvinnor med förlossningsrädsla 
mer negativa erfarenheter av födandet, högre förekomst av operativ förlossning och skattade 
mer intensiv smärta under födandet. Kvinnor med förlossningsrädsla hade högre användning 
av epiduralanestesi enligt Haines m.fl. (2012) och Poggi, Goutaudier, Séjourné och Chabrol 
(2018). I Poggi m.fl. (2018) beskrevs att förhöjd förekomst av epiduralanvändning var 
relaterad till graden av förlossningsrädsla samt att både planerad epiduralanestesi och 
planerade kejsarsnitt ökade vid förlossningsrädsla. Även korrelation mellan intensitet i 
pretraumatiska stressymptom och grad av förlossningsrädsla sågs (Poggi m.fl., 2018). En 
ökad risk för interventioner beskrevs även av Salomonsson m.fl. (2010) då de hade en 
tendens att åka in till förlossningen tidigt. På så sätt ökade risken för interventioner genom 
att kvinnan upplevde förlossningen som utdragen och besvärlig.  

2.3.1 Påverkan på samhällsnivå  

I en studie av Neiminen m.fl. (2017) sågs att kvinnor med en svår förlossningsrädsla oftare 
fick kejsarsnitt på kvinnans önskan än kvinnor med en lätt förlossningsrädsla. Vidare visades 
det även att kvinnor med svår förlossningsrädsla ofta hade en längre vårdtid postpartum på 
BB-avdelning samt fler vårdbesök under graviditeten. Kvinnorna med svår förlossningsrädsla 
tenderade oftare att uppsöka obstetriker vid återbesök postpartum. Jämförelsevis angående 
kostnader för kvinnor med lätt respektive svår förlossningsrädsla, med samtliga vårdbesök 
och samtalsterapi inräknat, sågs en kostnadsökning på 38% hos kvinnorna med svår 
förlossningsrädsla. Det framgick även att kvinnor med svår förlossningsrädsla tenderade att 
ha högre frekvens sjukskrivningar under graviditeten jämfört med kvinnor med lätt 
förlossningsrädsla (Neiminen m.fl., 2017). 
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2.3.2 Konsekvenser för barnmorskor 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor beskrivs det som barnmorskors 
uppdrag att ta hänsyn till fysiska, psykiska såväl som emotionella behov hos den som söker 
vård (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018).  

Förlossningsbarnmorskor i Norge beskriver att det är krävande både professionellt och 
personligt att arbeta med födande kvinnor med förlossningsrädsla. Barnmorskorna upplevde 
att möta förlossningsrädsla som att möta sårbarhet och kände ett personligt ansvar att 
möjliggöra en positiv upplevelse av födandet. Det personliga ansvaret kunde leda till känslor 
av ensamhet och skuld då möjligheten att ge optimalt stöd påverkades av faktorer som 
barnmorskan inte kunde kontrollera. Främst att det inte alltid var möjligt att vara 
kontinuerligt närvarande samt brist på stöd och samsyn från kollegor, både läkare och andra 
barnmorskor (Tobiasson & Lyberg, 2019). Även bland svenska barnmorskor uttrycks 
svårigheter med att ge förlossningsrädda kvinnor tillräckligt stöd på grund av för lite 
personal på förlossningsavdelningarna (Wulcan & Nilsson, 2019). 

2.3.3 Önskan om kejsarsnitt  

Ungefär 117 600 barn föddes i Sverige år 2017 och av förlossningarna var ca 17,3% 
kejsarsnitt. Frekvensen av kejsarsnitt är något som ökat i Sverige genom åren. År 2015 var 
andelen planerade kejsarsnitt 9,4% av alla förlossningar registrerade i Sverige, vilket är en 
ökning i jämförelse med år 1991 då det var ca 4% (Socialstyrelsen, 2019). En av de vanligaste 
orsakerna till att kvinnan önskar kejsarsnitt istället för vaginal förlossning är svåra minnen 
av sin tidigare förlossningsupplevelse (SFOG, 2011). När kejsarsnitt utförs på moderns 
önskan, utan medicinsk indikation, kallas det vanligen för humanitär indikation eller 
psykosocial indikation i Sverige (SFOG, 2010). Enligt Handelzalts, Fisher, Sadan och 
Goldzweig (2017) kan kvinnor med förlossningsrädsla se kejsarsnitt som en specifik lösning 
på en påfrestande och stressande situation. En review utförd av Mylonas och Friese (2015) 
visar att det trots medicinska framsteg finns ökade risker för både mor och barn med 
kejsarsnitt jämfört med vaginalförlossning. Kejsarsnitt bör därför endast utföras när det är 
klart fördelaktigt. 

I en enkätundersökning av Stützer m.fl. (2017) fick kvinnor med planerade kejsarsnitt utan 
absolut indikation, svara på frågor angående varför kvinnorna hellre önskat kejsarsnitt än 
föda vaginalt. Av kvinnorna i studien uttryckte mer än hälften förlossningsrädsla, där den 
främsta oron var förlossningsskador. Av kvinnorna i studien ansåg 61% att kejsarsnitt var en 
säkrare förlossningsmetod än vaginalförlossning. I en annan studie utfrågades unga kvinnor 
via enkäter, som inte fött barn tidigare, om deras inställning till barnafödande. En tredjedel 
av kvinnorna i studien uttryckte en förhöjd förlossningsrädsla och ca 14% av deltagarna 
föredrog kejsarsnitt före vaginalförlossning (Edmonds, Hall & Stoll, 2015). 

I en studie med 2662 kvinnor från 608 svenska mödrahälsovårdsmottagningar medförde 
förlossningsrädsla som behandlades med stödsamtal under graviditeten en tre till sex gånger 
ökad frekvens av planerade kejsarsnitt. Obehandlad förlossningsrädsla påverkade inte 
signifikant andelen kejsarsnitt, varken planerade eller akuta, men var associerad med en mer 
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negativ förlossningsupplevelse både vid kejsarsnitt och vaginalförlossning (Waldenström, 
Hildingsson & Ryding, 2006).  

2.4 Stödsamtal vid förlossningsrädsla 

Förlossningsrädsla var något som uppmärksammades mer ingående fram mot slutet på 80-
talet. En del kvinnokliniker runt om i Sverige startade upp mottagningsverksamheter som 
specifikt inriktade sig på kvinnor med förlossningsrädsla och deras partners. Verksamheten 
utökades under 90-talet och idag finns en sådan verksamhet ansluten till varje 
förlossningsenhet i Sverige. Syftet är att genom samtal utforska kvinnans rädsla samt 
undersöka faktorer av och uppkomst till rädslan för att förbereda kvinnan inför sin 
förlossning. Likaså att ge kvinnan eller paret ökad kunskap om förlossningsprocessen och ge 
en mer korrekt och avdramatiserad bild av förlossningen. Syftet är även att stärka kvinnan 
och hennes tillit på sin kropp samt att bearbeta eventuella traumatiska upplevelser av 
tidigare förlossningar (SFOG, 2017). Barnmorskor på barnmorskemottagningar har en viktig 
roll för kvinnor med förlossningsrädsla. Genom att identifiera kvinnor med 
förlossningsrädsla tidigt i graviditeten eller vid andra besök, såsom 
preventivmedelsrådgivning, kan barnmorskan arbeta förebyggande samt initiera 
handläggningen av kvinnor som behöver behandling för förlossningsrädsla (Alehagen, 2016). 
På en mottagning för förlossningsrädsla bör ett väl sammansatt team finnas, bestående av 
erfarna barnmorskor, obstetriker, kuratorer, psykologer och helst även psykiatriker. Det är 
lämpligt att barnmorskorna har utbildning i samtalsteknik men inga formella krav finns 
(SFOG, 2017).  

2.4.1 Barnmorskors erfarenhet av stödsamtal vid förlossningsrädsla 

För bästa förutsättningar till givande samtalsstöd vid förlossningsrädsla ansågs det viktigt att 
förlossningsrädslan identifierats så tidigt som möjligt i graviditeten och helst innan 
graviditetsvecka 20 (Slade, Balling, Sheen & Houghton, 2019). Enligt Wulcan och Nilsson 
(2019) uppger barnmorskorna i en intervjustudie att ett typiskt stödsamtal vid 
förlossningsrädsla var svårt att beskriva, då varje enskilt möte ses som unikt där inget samtal 
är det andra likt. Däremot beskrev barnmorskorna att en vanlig strävan med ett första samtal 
är att bygga upp en relation med förtroende, där kvinnan känner trygghet att utforska och 
prata om sin rädsla. En vanlig strategi var att försöka få kvinnan att våga prata fritt om sin 
rädsla utan att känna sig dömd och att det därför var viktigt att som barnmorska lyssna på 
kvinnan samt ha en respektfull och fördomsfri attityd. Barnmorskorna beskrev att den 
svåraste gruppen att bygga en förtroendefull relation med, var med kvinnor som uttryckt en 
stark önskan om kejsarsnitt, då den gruppen kvinnor ofta uttryckte frustration och ilska. Här 
beskrevs olika åsikter bland barnmorskorna angående om kvinnor bör få beviljade kejsarsnitt 
eller inte vid förlossningsrädsla. Vissa barnmorskor ansåg att kvinnan inte ska ha rätten att ta 
detta beslut själv utan strävade efter att få kvinnan att förstå och acceptera att det inte är ett 
val. Samtidigt ansåg en del barnmorskor att för vissa kvinnor var kejsarsnitt ett bättre 
alternativ och hjälpte därmed kvinnorna att få till ett möte med en obstetriker för att 
diskutera önskemålet. Barnmorskorna beskrev även förstföderskor som svåra att stödja via 
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samtalsterapi om kvinnorna blivit uppskrämda genom skräckhistorier angående 
förlossningar. Vid den sista träffen formade ofta barnmorskorna och kvinnorna en 
förlossningsplan innehållande nedskrivna särskilda behov som skulle ge kvinnorna en ökad 
trygghet. Barnmorskorna beskrev förlossningsplanen som viktig för att kvinnorna ska känna 
sig hörda, dämpa deras oro och ångest samt ge ökat förtroende för den förlösande 
barnmorskan. Att arbeta med samtalsterapi med förlossningsrädda kvinnor var något som 
barnmorskorna beskrev som givande men tufft. Barnmorskorna tog många gånger med sig 
arbetet hem i tankarna och ville att det skulle gå bra för ”sina” kvinnor. En uppföljning via 
telefonsamtal eller återbesök var något som barnmorskorna önskade men som var svårt att få 
tid till på grund av underbemanning och tidsbrist (Wulcan & Nilsson, 2019).  

2.4.2 Kvinnors erfarenhet av stödsamtal med barnmorska 

I en intervjustudie av Larsson, Hildingsson, Ternström, Rubertsson och Karlström (2019) 
framkom att kvinnor som fått stödsamtal av barnmorska upplevde att samtalen förbättrat 
tilliten till födandet genom information och kunskap. Att bli bekräftad och tagen på allvar av 
barnmorskan beskrev kvinnorna som positivt med samtalen. Kvinnorna upplevde också sig 
lugnare och mer förberedda vilket medförde en bättre hantering av osäkerheten i födandet. 
Kvinnorna beskrev det som viktigt att barnmorskan ingav lugn och trygghet samt lyssnade på 
och bekräftade deras berättelser. Att få uttrycka och berätta om sin rädsla var viktigt för 
kvinnorna men också att få hjälp att organisera sina tankar, få svar på frågor, information 
och verktyg som hjälpte vid hantering av rädslan. För kvinnor som hade upplevt en tidigare 
traumatisk förlossning var det viktigt att få bearbeta och gå igenom den tidigare upplevelsen. 
Att få en förklaring och genomgång av barnmorskan om det tidigare förlossningsutfallet 
visades vara utav stor vikt för bearbetning och för förberedelse inför förlossningen (Larsson 
m.fl., 2019). 

2.5 Teoretisk referensram 

Att stödja och stärka är en teoretisk modell för vårdande vid barnafödande av Berg och 
Lundgren (2010). Barnmorskan kan genom en vårdande relation stödja det unika i 
människan och stärka hennes egna resurser och tillit till sin kropp och kroppens förmåga. 
Genom ett livsvärldsperspektiv kan barnmorskan se kvinnan som en helhet som erfar 
graviditeten utifrån sin livsvärld samt att kvinnans livsvärld förändras i och med graviditeten. 
Med den förändrade kroppen följer en förändrad upplevelse av den egna identiteten och 
förhållandet till omgivningen. I övergångsprocessen till moderskapet är kvinnan mottaglig 
för vård men också sårbar för dålig eller utebliven vård. Hur kvinnan erfar vården påverkar 
hur hon kliver in i moderskapet. En vårdande relation kan stärka kvinnans egna kraft och 
mognad medan icke-vårdande kan bidra till att barnet upplevs som främmande.  

Genom en vårdande relation kan barnmorskan stödja och stärka kvinnans inneboende 
resurser och främja kvinnans insikt om att hon själv är den viktigaste resursen i 
barnafödandet samt ge tilltro till hennes förmåga att föda. Att stödja och stärka kan ses som 
en form av empowerment under barnafödandet. Genom att stärka kvinnans egna resurser 
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stödjer barnmorskan kvinnan till eget ansvarstagande, självständighet och självkänsla kring 
sin kropp och sitt välmående (Berg & Lundgren, 2010). 

Vid förlossningsrädsla kan barnmorskan genom vårdrelationen stödja kvinnan att starta en 
läkningsprocess och även ge hopp och lockelse till barnafödandet. Genom att möta hela 
kvinnan i hennes livsvärld och med öppenhet och respekt se och ta emot hennes 
livsberättelse och lidande kan barnmorskan möjliggöra för kvinnan att ”lida ut” och försonas 
med sin rädsla (Berg & Lundgren, 2010).  

2.6 Problemformulering 

Ungefär 11–16% av gravida erfar idag svår förlossningsrädsla vilket innebär en stor 
påfrestning både för den enskilda kvinnan, vården och samhället. Det är vanligt i denna 
patientgrupp att känna en stark önskan om att få kejsarsnitt. En betydande del av planerade 
kejsarsnitt utan medicinsk indikation görs på moderns önskan på grund av 
förlossningsrädsla.  

Barnmorskor ska ta hänsyn till kvinnans fysiska, psykiska såväl som emotionella behov samt 
stödja och stärka kvinnan. Det kan vara svårt att skapa en vårdande relation under 
förlossningen när kvinnan lider av förlossningsrädsla och särskilt när bemanningen på 
förlossningsavdelningarna är låg.  

Kvinnor med förlossningsrädsla får ofta mer negativa erfarenheter av förlossningen varför 
det är viktigt att lindra förlossningsrädsla för att möjliggöra mer positiva 
förlossningserfarenheter för dessa kvinnor. En negativ förlossningsupplevelse kan bli en del 
av kvinnans livsvärld och påverka hennes välmående samt framtida graviditeter och 
förlossningar. 

En vanlig behandlingsform för förlossningsrädsla i Sverige är stödsamtal hos barnmorska på 
en särskild mottagning för förlossningsrädsla. Det finns begränsad forskning om hur kvinnor 
erfar stödsamtal vid förlossningsrädsla och då det är en stor och viktig verksamhet behövs 
mer forskning för att säkra kvalitén på och förbättra vården för dessa kvinnor. 

3 SYFTE 

Syftet var att kartlägga kvinnors erfarenhet av stödsamtal vid förlossningsrädsla. 
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4 METOD OCH MATERIAL 

Examensarbetet genomfördes med en retrospektiv, deskriptiv metod med en kvantitativ 
ansats där data inhämtats genom enkäter ur ett register på en mottagning för stödsamtal vid 
förlossningsrädsla. Metoder för beskrivande statistik användes för att ta fram resultatet. 
Kvantitativ metod innebär att strukturerade mätningar eller observationer används för att ta 
fram data som på olika sätt kan representeras av siffror. Kvantitativ metod är lämplig att 
använda för att beskriva eller kartlägga något, utforska samband mellan variabler och 
jämföra olika grupper (Billhult, 2017a). Beskrivande statistik används för att beskriva och 
sammanställa data med frekvensfördelning samt diagram (Polit & Beck, 2012). 

4.1 Urval 

Enkäterna skickades ut av barnmorskor på berörd enhet till kvinnor som erhållit stödsamtal 
under sin graviditet för förlossningsrädsla en tid efter förlossning. Barnmorskorna på 
mottagningen var erfarna förlossningsbarnmorskor som arbetar med kontinuitet där samma 
barnmorska tar hand om samma kvinna vid samtliga stödsamtal. Kvinnorna kommer till 
mottagningen via barnmorskemottagning eller genom direktkontakt med mottagningen vid 
självupplevd förlossningsrädsla och behov av utökat stöd.  

Inklusionskriterier för arbetet var att deltagarna var svensktalande gravida kvinnor som 
skrevs in för stödsamtal för förlossningsrädsla på aktuell mottagning under år 2017. Vilket 
kan ses som ett bekvämlighetsurval enligt Polit & Beck (2012) då endast kvinnor vid en 
specifik mottagning fick möjlighet delta. År 2017 skrevs 158 kvinnor in på mottagningen, av 
samtliga inskrivna var det 23 som ej fått någon enkät, se tabell 1. Av totalt 135 utskickade 
enkäter var 72 enkäter besvarade och 63 enkäter obesvarade.  

Tabell 1. Översikt över exkluderade kvinnor.  

Orsak till exkludering Antal (n=23) 

Endast postpartum samtal 6 

Ej gravid 2 

Ej svensktalande 1 

Flyttat till annan region 1 

Kom ej till samtal 1 

Enkät ej skickad, ingen dokumenterad 
orsak 

2 

Ej dokumenterat om enkät är skickad 10 
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4.2 Enkäten 

Enkäten har använts på mottagningen under ca tio år och utformades av barnmorskor som 
arbetar på den aktuella mottagningen med syfte att utvärdera verksamheten. Enkäten finns i 
sin helhet i bilaga A och består av 19 frågor. De första tio frågorna består av bakgrundsfrågor 
som besvaras genom att antingen kryssa för alternativ eller svara på frågor såsom ”Hur 
många barn har du?”. Sedan kommer fem frågor där kvinnan får skatta sin erfarenhet på en 
sexgradigskala. Därefter följer tre frågor om uppföljning gällande förlösande barnmorska 
samt barnmorskan på mottagningen för stödsamtal. Avslutningsvis finns två öppna frågor 
angående om kvinnorna saknat något eller önskat ha något på ett annat sätt angående 
samtalen och om det var något kvinnorna var särskilt nöjda med. 

4.3 Genomförande 

Som första steg hölls ett kort möte med enhetschefen på aktuell mottagning, där idén till 
detta examensarbete presenterades med en förfrågan om användning av klinikens enkäter. 
Därefter formades ett informationsbrev (se bilaga B) och samtyckesblankett som skickades 
till enhetschefen, som enligt överenskommelse vidarebefordrade blanketten till klinikchefen 
på berörd enhet. Informerat samtycke inhämtades och sparades under hela arbetsprocessen.  

Varje enkät hade ett eget enkätnummer kopplat till personuppgifter som avkodades på plats 
och listan med personuppgifter kvarlämnades på mottagningen. Därefter kopierades 
enkäterna så att kopiorna kunde medtagas och bearbetning av materialet påbörjas. Vid 
inmatning av data lästes materialet från enkäterna upp av ena författaren så att den andra 
författaren förde in det i dataprogrammet Microsoft Excel. En mall skapades för inmatning 
av data där enkätnumren skrevs in med ifyllda svar. Enkätnumren användes sedan inte i 
arbetet utan vid behov för att kunna gå tillbaka till enskilt svar från enskild enkät. Enkätens 
två sista frågor var öppna frågor som kategoriserades. Ena författaren läste upp ett svar och 
gemensamt formade därefter författarna koder som delades in i kategorier.  

4.4 Analys 

Materialet analyserades med deskriptiv statistik och presenterades med diagram. Central- 
och spridningsmått användes enligt, Eljertsson (2012), där applicerbart. Då stora delar av 
materialet var snedfördelat gällande kvinnornas svar eller på nominalskalenivå användes i 
stället frekvensfördelning i antal kvinnor samt procent för att på ett tydligt sätt åskådliggöra 
materialet. 

Enkätens två öppna frågor hanterades enligt beskrivning av öppna frågor vid kvantitativ 
ansats av Polit och Beck (2012). Svaren lästes och kodades varefter kategorier formades och 
beskrevs utifrån det som framkom i svaren. 
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4.5 Etiska överväganden 

Under arbetet beaktades Vetenskapsrådets (2002) etiska krav, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med hänsyn till informations 
och samtyckeskraven skickades ett informationsbrev innehållande beskrivning av 
examensarbetets syfte, förfrågan om tillgång till materialet och information om att det 
färdiga arbetet kommer att publiceras på Digitala vetenskapliga arkivet [DiVA], se Bilaga A, 
samt en samtyckesblankett till klinikchefen. Datamaterialet som användes var del av ett 
register med uppföljande enkäter som var en del i ett kvalitetsarbete på enheten. Enkäterna 
avidentifierades och kopierades på mottagningen. Kopiorna medtogs för analys och kodlistan 
behölls på mottagningen. Därav var det tillräckligt med informerat samtycke från 
klinikchefen. Konfidentialitetskravet beaktades genom att enkäterna förvarades oåtkomligt 
för obehöriga. Med hänsyn till nyttjandekravet användes insamlade data endast för 
examensarbetet och förstördes efter publikation av det färdiga arbetet. Enligt 
vetenskapsrådet (2017) hör det även till god sed att publicera resultaten så att samhället får 
tillgång till dem. Vilket efterlevs genom att det färdiga examensarbetet publiceras i DiVA. 

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras en kartläggning av kvinnornas svar på enkäterna bestående av en 
bakgrundsinformation som första del. Där beskrivs kvinnornas åldrar, om stödsamtalen var 
under kvinnornas första, andra eller tredje graviditet, vilken graviditetsvecka kvinnorna var i 
vid första stödsamtalet och om tidpunkten var rätt eller inte. Vidare redogörs för antalet 
stödsamtal som erhållits, om kvinnorna var nöjda med antalet samtal och om partner deltagit 
eller ej. Nästa del består av förlossningsutfall vid senaste förlossning samt eventuella tidigare 
förlossningsutfall. Därefter beskrivs kvinnornas erfarenhet av stödsamtalen samt deras 
upplevelse av förlossningen, med svarsalternativ på en skala mellan 1 och 6. Slutligen 
presenteras enkätens två öppna frågor. Där besvaras frågan om kvinnorna saknat något eller 
önskat ha något på ett annat sätt angående samtalen och om det var något kvinnorna var 
särskilt nöjda med. 

5.1 Bakgrundsinformation 

Medelåldern av inkluderade kvinnor (n=72) var 31,4 år, den yngsta var 16 och äldsta var 41 år 
(se figur 1). 
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Figur 1. Kvinnornas ålder.  
 

Den största andelen kvinnor (n=38) väntade sitt andra barn när stödsamtalen ägde rum (se 
figur 2) och en av kvinnorna som väntade sitt första barn bar en tvillinggraviditet. Det var 
inga kvinnor som fött barn mer än två gånger tidigare som deltog. 

 
Figur 2. Om kvinnan fått stödsamtal inför sin första, andra eller tredje förlossning.  

5.1.1 Tidpunkt för första stödsamtalet 

Vid ifyllandet av vilken graviditetsvecka som kvinnan var i vid första stödsamtalet på 
verksamheten, var det en del (n=18) som inte kom ihåg eller visste graviditetsveckan för 
tidpunkten. Majoriteten av kvinnorna som besvarat frågan hade första stödsamtalet mellan 
graviditetsvecka 26–35. Medianvärdet för första samtalet var vecka 30 (se figur 3). 

1

6

25 25

13

2

0

5

10

15

20

25

30

16-20	år 21-25	år 26-30	år 31-35	år 36-40	år 41-45	år

A
nt
al
	k
vi
nn

or
Kvinnornas	ålder

29

38

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Första	 Andra Tredje

A
nt
al
	k
vi
nn

or

Samtal	inför	kvinnans	första,	andra	eller	tredje	
förlossning



13 

 
Figur 3. I vilken graviditetsvecka kvinnorna hade det första stödsamtalet.  

Vid frågan om kvinnorna ansåg att stödsamtalen ägt rum vid rätt tidpunkt i graviditeten 
svarade majoriteten ja (n=53), samtidigt hade en del önskat att få komma tidigare (n=19) (se 
figur 4).  

 
Figur 4. Om kvinnorna ansåg att det första stödsamtalet ägt rum vid rätt tidpunkt i graviditeten.  

5.1.2 Antal samtal 

Majoriteten av kvinnorna (n=35) hade två samtal med barnmorska och ungefär lika många 
hade fler respektive färre samtal (se figur 5). Inom ramen för verksamheten fanns även 
möjlighet till samtal med läkare och psykolog. Av samtliga kvinnor (n=72) hade 24 haft 
samtal med läkare och tio med psykolog vid ett eller flera tillfällen.  
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Figur 5. Antal stödsamtal med barnmorska under graviditeten. 

Majoriteten av kvinnorna (n=61) var nöjda med antalet stödsamtal, 10 kvinnor var inte nöjda 
med antalet samtal och en kvinna hade ej besvarat frågan. Vid jämförelse sågs att 29% (n=5 
av 17) av kvinnorna som endast fått ett samtal inte var nöjda med antalet samtal. Endast 12% 
(n=4 av 34) kvinnor som fått två samtal, och ingen (n=0 av 18) som fått tre eller fler samtal 
var missnöjda med antalet samtal (se figur 6). Två kvinnor som ej kom ihåg antalet samtal 
och en kvinna som ej besvarat frågan exkluderades i analysen. 
 

Tabell 2. Antal stödsamtal med barnmorska och om kvinnan var nöjd med antalet samtal eller ej. 

 Antal	samtal	 Nöjd	med	antalet	 Inte	nöjd	 Totalt	
	 Ett	samtal	 12	 5	 17	

	 Två	samtal	 30	 4	 34	

	 Tre	eller	fler	samtal	 18	 0	 18	
	 Totalt	 60	 9	 69	

 

Hälften av kvinnorna (n=36) uppgav att partner deltog i minst ett av samtalen (se figur 6). 
Några av kvinnorna lämnade kommentar om att partnern deltog vid ett eller ett par samtal 
men ej vid samtliga tillfällen. 
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Figur 6. Partners deltagande. 

Majoriteten av kvinnorna (n=62) hade även ett uppföljande samtal med barnmorska på 
mottagningen efter förlossningen (se figur 7). 

 

Figur 7. Andel kvinnor som haft uppföljande samtal efter förlossningen. 

5.1.3 Förlossningsutfall  

Av kvinnorna som väntade sitt andra barn (n=38) hade majoriteten (n=18) haft en 
normalförlossning vid föregående graviditet, även akut kejsarsnitt var vanligt (n=13) och en 
mindre andel (n=7) hade en instrumentell förlossning med sugklocka eller tång. En av 
kvinnorna hade haft ett planerat kejsarsnitt. Av fem kvinnor som väntade tredje barnet hade 
tre kvinnor två normalförlossningar bakom sig. En av kvinnorna hade en normalförlossning 
och en instrumentell förlossning och en av kvinnorna hade en normalförlossning och ett akut 
kejsarsnitt. För översikt av samtliga förlossningsutfall (se figur 8). 
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Figur 8. Förlossningsutfall vid samtliga tidigare förlossningar (n=48) för omföderskorna. 

Majoriteten av kvinnorna (n=47) som fått samtalsterapi för förlossningsrädsla genomgick en 
normal förlossning. För en del av kvinnorna (n=11) slutade förlossningen med ett akut 
kejsarsnitt och en andel av kvinnorna blev beviljade planerat kejsarsnitt (n=9), däribland två 
kvinnor med sätesläge som orsak till planerat kejsarsnitt. Av samtliga kvinnor (n=72) var det 
tre som fick en instrumentell förlossning i form av sugklocka eller tång, (se figur 9). 

 
Figur 9. Förlossningsutfall vid senaste graviditeten efter stödsamtal.  
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5.2 Erfarenheter av stödsamtal 

Kvinnorna som deltog fick skatta sin erfarenhet av fyra olika delar av stödsamtalen på en 
skala på sex steg mellan ”i hög grad” och ”inte alls”. På frågan om kvinnan fick möjlighet att 
ta upp frågor och problem som var viktiga för henne skattade 90% av kvinnorna (n=65) ett av 
de två högsta svarsalternativen (5 eller 6). På frågan om kvinnan kände sig trodd och tagen 
på allvar skattade 88% (n=63) av kvinnorna ett av de två högsta svarsalternativen. 
Majoriteten av kvinnorna (75% (n=54)) skattade ”i hög grad” (definierat som 5 eller 6 på 
skattningsskalan) på frågan om kvinnan känt sig bättre förberedd inför förlossningen. Mer än 
hälften av kvinnorna (67% (n=48)) skattade” i hög grad” (definierat som 5 eller 6 på 
skattningsskalan) på frågan om kvinnan kände sig mindre orolig inför förlossningen efter 
samtalen (se figur 10).  

Kvinnorna fick även skatta sin förlossningsupplevelse på en skala med sex steg mellan ”bättre 
än förväntat” och ”förfärlig”. Av kvinnorna skattade 65% (n=47) förlossningen bättre än 
förväntat (definierat som 5 eller 6 på skattningsskalan), 39% (n=28) skattade 3 eller 4 och 
10% (n=7) skattade sin förlossning som förfärlig (definierat som 1 eller 2 på 
skattningsskalan.), se figur 10. 

 

Figur 10. Kvinnornas (n=72) självskattning av olika aspekter av samtalen samt av 
förlossningen. På frågorna om samtalen har kvinnan fått skatta mellan 1 = inte alls och 6 = i 
hög grad. På frågan om hur kvinnan upplevde sin förlossning har skattning skett mellan 1 = 
förfärlig och 6 = bättre än förväntat. 
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5.2.1 Negativa erfarenheter 

På den öppna frågan om kvinnan saknade något eller hade önskat ha något på ett annat sätt 
var det tolv kvinnor som valde att ej besvara frågan och 41 kvinnor som svarade nej eller att 
de var nöjda med allt. Av resterande 19 kvinnors svar kunde fyra kategorier tas fram; 
avsaknad av individanpassning, avsaknad av information, bristande tillgänglighet och andra 
aktörer (se figur 11). Några kvinnor skrev svar som passade i flera av kategorierna.  

 

Figur 11. Om kvinnorna saknade något eller önskade något annorlunda.  

Den största kategorin var avsaknad av individanpassning där nio kvinnor beskrev missnöje 
med följsamheten under samtalen. Fyra kvinnor beskrev samtalen som uppstyrda och att 
barnmorskan ej lyssnat på vad just hon behövde samtala om. En kvinna kände sig inte tagen 
på allvar under samtalen och en kvinna kände sig inte lyssnad på. Det var även tre kvinnor 
som beskrev erfarenheter av att barnmorskan haft vaginalförlossning som förbestämt mål 
utan att ta hänsyn till kvinnans unika situation. 

Nästa kategori var avsaknad av information där sex kvinnor beskrev önskan om mer 
anpassad information. En kvinna önskade skriftlig information om förlossning och en annan 
kvinna önskade information om den normala förlossningen och inte bara delarna hon känt 
rädsla inför. Tre av kvinnorna önskade ha fått information om vad som händer efter 
förlossningen. Däribland efterfrågade en kvinna specifikt rutiner efter kejsarsnitt då 
separation från barnet kan ske när kvinnan ligger på uppvakningsavdelningen. En kvinna 
uttryckte önskan om möjlighet att komma in tidigare i graviditeten för att få råd om 
hantering av förlossningsrädslan. 
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Den tredje kategorin var bristande tillgänglighet där två kvinnor beskrev svårighet med att få 
tid till barnmorskan samt med att få kontakt med mottagningen över telefon. Till detta 
tillkom även sex kvinnor som vid andra frågor i enkäten lämnat kommentarer om att inte få 
komma in vid önskad tidpunkt på grund av semestertider eller andra strukturella 
anledningar. 

I kategorin andra aktörer var det fem kvinnor som uttryckte missnöje med andra relaterade 
vårdkontakter. Främst framkom missnöje med läkare samt att personal på förlossningen inte 
följde planen som skapats under stödsamtalen. 

5.2.2 Positiva erfarenheter  

Den andra öppna frågan fokuserade på om kvinnorna var speciellt nöjda med något 
angående stödsamtalen om förlossningsrädsla. Det var elva kvinnor som valde att inte svara, 
nio som svarade nej eller var nöjda med allt och totalt 52 kvinnor som besvarade frågan mer 
utförligt. Svaren kunde delas in fyra kategorier; bemötande, samtalens innehåll, 
verksamhetens upplägg och ökad trygghet (se figur 12). Även här passade vissa kvinnors svar 
in i fler kategorier, många kvinnor nämnde även fler koder i samma kategori. 

 

Figur 12. Vad kvinnorna var särskilt nöjda med. 

I kategorin bemötande var det tio kvinnor som uttryckligen beskrev ett bra bemötande, tolv 
kvinnor som känt sig tagna på allvar, elva kvinnor som känt sig lyssnade på och tre kvinnor 
som känt sig bekräftade i sin oro.  

I nästa kategori, som var samtalens innehåll, beskrev sex kvinnor bearbetning av tidigare 
förlossning som en viktigt del. Åtta kvinnor beskrev skapandet av en förlossningsplan som 
betydelsefullt, sex kvinnor var särskilt nöjda med att ha fått konkret information relaterat till 
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den uppkommande förlossningen och fyra beskrev praktiska tips och råd som särskilt viktigt. 
Ett par kvinnor nämnde även möjligheten att ha fått påverka beslut angående önskat 
kejsarsnitt. 

Tredje kategorin var verksamhetens upplägg där 13 kvinnor belyste besök på 
förlossningsavdelningen som en viktig del. Relaterat till stödsamtalens upplägg belyste två 
kvinnor uppskattning angående partnerns inkludering, tre kvinnor kände sig nöjda med att 
få uppföljningssamtal och en kvinna beskrev tacksamhet över att ha fått flertal stödsamtal. 
En kvinna var särskilt nöjd över att barnmorskan hade direktkontakt med läkaren angående 
vissa frågor.  

Den fjärde kategorin var ökad trygghet, där tolv kvinnor beskrev att de fått stöd och att 
samtalen varit till god hjälp. Det var även fem kvinnor som beskrev en ökad trygghet inför 
förlossningen efter stödsamtalen och fem kvinnor som uppskattade att barnmorskan sågs 
som erfaren.  

6 DISKUSSION 

Arbetets metod, resultat och etiska överväganden diskuteras i relation till bakgrund och 
relevant metodlitteratur. 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som valdes till detta arbete var en retrospektiv deskriptiv metod med en kvantitativ 
ansats. Enligt Billhult (2017a) innebär en retrospektiv metod att redan insamlat data används 
och analyseras, och innebörden av en kvantitativ metod är att svara på forskningsfrågor 
genom användandet av observationer eller strukturerade mätningar av någon form. 
Deskriptivt innebär att resultatet beskrivits och sammanställt. Metoden ansågs därmed 
passande till arbetets syfte.  

Enkäter från kvinnor inskrivna under hela år 2017 har analyserats och beskrivits från 
patienter på en mottagning för förlossningsrädda. Vid retrospektiv design beskriver Billhult 
(2017a) det som en fördel att data redan är insamlad och därmed underlättar tidsaspekten 
för genomförandet med en retrospektiv metod. En annan positiv aspekt är genom att 
undersökningsvariabeln för arbetet inte varit känd vid tidpunkten då data insamlats, vilket 
minskar risken för bias. Det som kan vara nackdelar med en retrospektiv metod enligt 
Billhult (2017a) är att det kan finnas en osäkerhet gällande varifrån insamlandet av data 
skett, exempelvis kan anteckningar vara ofullständiga vilket kan leda till slutsatser som 
riskerar att vara felaktiga. För detta arbete möjliggjorde den retrospektiva designen att en 
relativt stor mängd kvinnor som deltagit i stödsamtal kunde undersökas på ett systematiskt 
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sätt under den begränsade tid som fanns till förfogande. En svaghet i designen var att 
frågorna inte kunde formuleras specifikt utifrån syftet med arbetet.  

Självrapporterade svar är enligt Polit och Beck (2012) en metod med både styrkor och 
svagheter. Den viktigaste styrkan är att det är ett effektivt sätt att få tillgång till levda 
erfarenheter som inte går att få fram på något annat sätt än genom att fråga den som erfarit 
det som undersöks. Då syftet med arbetet var att kartlägga kvinnors erfarenheter av 
stödsamtal vid förlossningsrädsla ansågs det som en viktig styrka att kvinnorna själva fått 
rapportera sina erfarenheter. Svagheter med självrapportering är att validiteten är osäker då 
det inte går att säkerställa att respondenten förstått frågan och besvarat den sanningsenligt. 
Enligt Polit och Beck (2012) får den som sammanställer självrapporterat data förutsätta att 
den som lämnat svaren varit ärlig men vara medveten om att svaren kan vara missvisande. 
Eftersom barnmorskorna har tillgång till samtliga enkätsvar kan det påverka hur enskild 
kvinna valt att besvara frågorna. 

Under arbetets gång diskuterades och provades Chi2 test i Excel enligt Eljertsson (2012) för 
att jämföra skillnader mellan olika grupper. Exempelvis mellan kvinnor som hade sitt första 
stödsamtal tidigt respektive sent i graviditeten samt först- respektive omföderskor. Då 
möjligheten att göra en Powerberäkning inte fanns på arbetets nivå och bortfallet var stort 
bedömdes stickprovet som för litet för att analysen skulle vara statistiskt tillförlitlig. 
Dessutom var materialet snedfördelat i hur kvinnorna besvarat frågorna vilket medförde att 
trots att Eljertssons (2012) första krav att materialet skulle innefatta minst 30 individer 
uppfylldes med marginal uppfylldes inte den andra förutsättningen att max 1/5 klasserna fick 
ha en förväntad frekvens <5. På grund av att statistisk signifikans inte kunde säkerställas 
med analyserade statistik valdes en uteslutande deskriptiv metod för arbetet. 

De två öppna frågorna i enkäten, där kvinnorna fritt i text beskrivit sina erfarenheter om 
stödsamtalen, sammanställdes kvantitativt utifrån beskrivning av Polit och Beck (2012) 
genom att svaren kodades och delades in i kategorier för att kvantifiera svaren. Att inkludera 
öppna frågor möjliggör enligt Polit och Beck (2012) att få en rikare och mer fullständig 
beskrivning av ett fenomen. Djupet kan dock gå förlorat i kvantifieringen varför den gjordes 
med försiktighet och många koder och kategorier beskrevs i text. Valet att inkludera frågorna 
i arbetet var eftersom svaren ansågs relevanta till besvarandet av syftet med arbetet. Genom 
att inkludera frågorna kunde därmed resultatet berikas och bidra med mer information som 
besvarat syftet.  

Om ett resultat från en studie går att applicera på andra grupper innebär det att den är 
generaliserbar (Polit & Beck, 2012). Då stödsamtalens uppbyggnad och utformande kan skilja 
sig åt från olika mottagningar för förlossningsrädsla runt om i Sverige är det svårt att avgöra 
om resultatet är generaliserbart eller inte. Det höga bortfallet när det gäller svarsfrekvensen 
på 47% påverkar generaliserbarheten negativt då det inte går att veta om kvinnorna som 
valde att inte besvara enkäten skiljer sig från kvinnorna som besvarat den. Bortfall beskrivs 
av Billhult (2017a) som två olika delar, planerat och oplanerat bortfall. Det planerade 
bortfallet omfattade 23 kvinnor som av olika anledningar inte mötte inklusionskriterierna till 
arbetet men skrivits in på mottagningen under det aktuella året. Det oplanerade bortfallet 
bestod av 63 kvinnor som fått en enkät skickad till sig men av okänd anledning ej besvarat 
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och skickat tillbaka enkäten till mottagningen. Det oplanerade bortfallet är en svaghet i 
arbetet då det inte går att veta varför kvinnorna inte besvarat enkäten och om den grupp 
kvinnor skiljer sig från resterande som besvarat enkäten. Enligt Ejlertsson (2012) innebär ett 
större bortafall en osäkerhet i hur resultaten ska tolkas och minskar generaliserbarheten till 
populationen. Även ett visst internt bortfall fanns då vissa kvinnor inte kom ihåg exakt 
graviditetsvecka för första besöket på mottagningen samt att enstaka kvinnor valt att inte 
besvara enstaka frågor. Det interna bortfallet påverkade framförallt analysen kring om 
graviditetsveckan påverkar hur kvinnan erfarit att stödsamtalen påverkat kvinnans känslor 
inför förlossningen.  

Med reliabilitet menas att mätningarna som genomförts till studien ger samma resultat vid 
upprepade mätningar (Billhult 2017c). Genom den väl formulerade metodbeskrivningen av 
arbetets tillvägagångssätt skulle beskrivning och analys av enkäterna på nytt, med samma 
metod kunna ge samma resultat. Arbetes två öppna frågorna som kodades och 
kategoriserades skulle möjligtvis kunna beskrivas annorlunda om någon annan genomfört 
samma metod. Men då svaren beskrevs textnära borde inte några större skillnader framträda 
vid upprepad bearbetning av frågorna. Om enkäterna skulle skickas ut på nytt till kvinnorna 
skulle svaren kunna bli annorlunda med tanke på att erfarenheter kan förändras med tid. Det 
är också en svaghet i reliabiliteten att det inte går att veta om kvinnorna varit ärliga om sina 
erfarenheter. 

Validitet innebär om metoden mäter det den är avsedd att mäta (Polit & Beck, (2012). 
Eftersom enkäterna inte var utformade av författarna och därmed frågorna inte formade för 
att besvara syftet med arbetet var valet av metod något som diskuterades gällande om arbetet 
gick att genomföra eller inte. Enkäterna var däremot utformade av verksamheten för att 
fånga kvinnornas erfarenheter av stödsamtal och därmed ansågs svaren vara en värdefull 
källa och bedömdes som passande för att användas som material till arbetet. Vid all form av 
självrapportering bör validiteten ifrågasättas angående sanningshalten i svaren (Polit & Beck, 
2012). Validiteten hade kunnat stärkts om enkäten var validerad. Några frågor hade kunnat 
omformuleras för att eventuellt ge bättre validitet. I fråga 15 ombes kvinnan skatta sin 
förlossning mellan ”Bättre än förväntat” och ”Förfärlig” vilket kan ifrågasättas gällande 
validitet eftersom förväntningar från kvinnan inte var kända. Även tidpunkten när enkäterna 
skickades ut i förhållande till den aktuella graviditeten kan påverka validiteten då olika 
kvinnor fått enkäten med olika tidsspann från förlossningen och erfarenheter kan glömmas 
eller bearbetas över tid. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att kartlägga kvinnors erfarenhet av stödsamtal vid 
förlossningsrädsla. I resultatet presenterades kvinnornas erfarenheter genom en 
sammanställning av enkätsvaren. Resultatet visade att majoriteten av deltagande kvinnorna 
hade det första samtalet mellan graviditetsvecka vecka 26 och 35 med en median på 
graviditetsvecka 30. Resultatet visade även att ca 26% av kvinnorna hade önskat komma in 
tidigare. Tidigare forskning av Slade m.fl. (2019) visade att det var fördelaktigt att identifiera 
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förlossningsrädsla och påbörja stödsamtal så tidigt som möjligt i graviditeten, helst innan 
graviditetsvecka 20. Enligt Salomonsson m.fl. (2010) kan förlossningsrädsla påverka 
kvinnans möjligheter att glädjas åt graviditeten och förbereda sig inför föräldraskapet. Att 
börja med stödsamtalen tidigt i graviditeten är även viktigt för att hinna bygga upp trygghet, 
förtroende och en vårdande relation enligt Wulcan och Nilsson (2019). Modellen ”att stödja 
och stärka” (Berg och Lundgren, 2010) framhåller vikten av den vårdande relationen samt 
kvinnans känslighet för utebliven vård under övergången till moderskapet. Genom att 
stödsamtalen påbörjas senare i graviditeten kan förutsättningarna för optimal vård minska. 
Om kvinnan önskat påbörja stödsamtalen tidigare kan väntan uppfattas som utebliven vård 
och minska möjligheterna att kliva in i moderskapet. Att verksamheten möjliggjorde att 
samtalen startades upp tidigare i graviditeten skulle kunna förbättra resultaten av 
stödsamtalen. Kanske skulle en tydlig struktur på barnmorskemottagningar med 
mätinstrument och kompletterande samtal för identifiering av förlossningsrädsla i tidig 
graviditet möjliggöra tidigare diagnos och behandling. För att lyckas med tidigare start av 
stödsamtal krävs även ett gott samarbete mellan berörda aktörer och möjlighet att påbörja 
behandling så snart behovet identifierats. 

I resultatet framkom att flest deltagande kvinnor haft två stödsamtal samt att det var ungefär 
lika vanligt att ha fler som färre samtal. Det framkom också att kvinnorna som haft två eller 
fler samtal oftare var nöjda med antalet samtal, jämfört med kvinnorna som endast haft ett 
samtal. Barnmorskor beskriver i tidigare forskning av Wulcan och Nilsson (2019) en 
uppbyggnad av stödsamtalen där mer än ett samtal krävs för att förtroende ska byggas upp 
och för att möjliggöra olika fokus vid samtalen med ett avslutande samtal där 
förlossningsplan skrivs. Vid frågan om vad kvinnorna var mest nöjda med var det ett antal 
kvinnor som nämnde förlossningsplanen vilket kan visa att ett samtal som fokuserar på att 
skriva förlossningsplan kan vara hjälpsamt vilket stärks av Wulcan och Nilsson (2019). I 
modellen att stödja och stärka (Berg och Lundgren, 2010) ses att bygga ett förtroende och en 
vårdande relation som viktigt för att stärka kvinnans tilltro till sina egna resurser och till sin 
förmåga att föda barn. Vid förlossningsrädsla behöver barnmorskan möta varje kvinnas 
livsvärld och skapa en möjlighet att försonas med rädslan genom att ta emot kvinnans 
livsberättelse (Berg och Lundgren, 2010). Exakt antal stödsamtal som krävs går inte att uttala 
sig om utifrån resultatet i detta arbete men endast ett samtal verkar otillräckligt för att hinna 
bygga upp en förtroendefull relation. Majoriteten av kvinnorna som haft två samtal var nöjda 
med antalet samtal (n=26 av 30) men inte alla vilket kan tala för att en individuell avvägning 
bör göras angående hur många samtal som krävs. Kanske bör samtalsstöd vid 
förlossningsrädsla ha en grundstruktur med två eller tre samtal med tydliga fokus som 
livsberättelse och förlossningsplan. Under samtalen bör då en individuell bedömning göras 
där fler samtal erbjuds när behovet ses samt vid kvinnans önskemål. Följande samtal bör då 
utformas specifikt utifrån kvinnans uttryckta behov.  

Av deltagande kvinnorna var det 28% som genomgick ett kejsarsnitt vid förlossningen som 
följde stödsamtalen vilket kan jämföras mot riksgenomsnittet för 2017 som var 17%. För 
planerade kejsarsnitt fanns ingen data för riksgenomsnittet 2017 men 2015 var det 9% vilket 
kan jämföras med 13% för deltagande kvinnor i detta arbete. I tidigare forskning sågs en 
ökning av planerade kejsarsnitt med tre till sex gånger för förlossningsrädda kvinnor som 
behandlas med stödsamtal (Waldenström m.fl., 2006) vilket inte överensstämmer med 
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resultatet i arbetet. Skillnaden mot tidigare forskning skulle kunna bero på att kvinnor som 
fått planerat kejsarsnitt i större utsträckning ej besvarat enkäten men det skulle också kunna 
visa att en mer restriktiv hållning mot planerade kejsarsnitt vid förlossningsrädsla antagits 
sedan studien utfördes år 2006. Det totala antalet kejsarsnitt var förhöjt jämfört med samma 
års riksgenomsnitt av kejsarsnitt vilket också skulle kunna vara missvisande på grund av 
bortfallet men också kunna tyda på att förlossningsrädsla ökar sannolikheten för kejsarsnitt. 
Att kvinnor med förlossningsrädsla har högre förekomst av operativ förlossning har även 
visats i tidigare forskning (Haines m.fl., 2012). Tidigare forskning av Salomonsson m.fl. 
(2010) visade även en ökad risk för interventioner då kvinnor med förlossningsrädsla åker in 
tidigare till förlossningsavdelningen. Det är möjligt att en sådan interventionsstegring 
medverkar till den förhöjda andelen kejsarsnitt. Kanske kan kvinnor som önskat men blivit 
nekade ett planerat kejsarsnitt bidragit till en ökad andel akuta kejsarsnitt. Möjligen kommer 
avvägning kring kejsarsnitt snabbare under en förlossning med en kvinna som är 
förlossningsrädd samt eventuellt uttryckt önskemål om kejsarsnitt redan under graviditet.  

Av kvinnorna som fött barn tidigare hade 33% genomgått ett akut kejsarsnitt och 19% 
genomgått en instrumentell förlossning. Enligt tidigare forskning av Korukcu m.fl. (2019) 
och Fairbrother m.fl. (2018) var traumatiska förlossningsupplevelser en viktig orsak till 
förlossningsrädsla. Att genomgå en oplanerad operativ förlossning kan vara mycket 
traumatiskt vilket kan förklara överrepresentationen av instrumentella förlossningar och 
akuta kejsarsnitt vid tidigare förlossningar för förlossningsrädda kvinnor. På den öppna 
frågan om vad kvinnorna var särskilt nöjda med var det några som nämnde bearbetning av 
tidigare traumatiska förlossningsupplevelser. Den teoretiska modellen ”Att stödja och stärka” 
(Berg och Lundgren, 2010) beskriver att barnmorskan genom en vårdande relation med 
utgångspunkt i kvinnans livsvärld och berättelse kan hjälpa kvinnor med förlossningsrädsla 
att starta en läkningsprocess och bidra med hopp och lockelse till barnafödandet. Tidigare 
forskning av Larsson m.fl. (2019) stärker detta genom att kvinnor beskrivit vikten av 
bearbetandet av tidigare traumatiska förlossningsupplevelser tillsammans med en 
barnmorska. Att omföderskor har behov av att bearbeta tidigare förlossningsupplevelser 
stämmer således överens med tidigare forskning och den teoretiska referensramen. Här ses 
eventuell möjlighet att förebygga förlossningsrädsla genom att erbjuda kvinnor som 
genomgått en medicinskt svår, emotionellt svår eller traumatisk förlossning uppföljande 
samtal med barnmorska efter förlossningen. Därmed skulle läkningsprocess och bearbetning 
av förlossningen kunna ske innan förlossningsrädsla uppstår vilket även skulle kunna minska 
kvinnans lidande och på samhällsnivå minska kostnader som är förknippade med svår 
förlossningsrädsla.  

I resultatet framkom att 90% (n=65) av kvinnorna i hög grad fick möjlighet att ta upp sina 
frågor och problem och 88% (n=63) i hög grad kände sig trodd och tagen på allvar. Vid 
besvarandet på frågan om kvinnorna var särskilt nöjda med något var det 26 kvinnor som 
beskrev ett gott bemötande som en viktig del. Kvinnorna beskrev erfarenheter av att bli 
lyssnad på, tagen på allvar och bekräftad i sin oro. Några kvinnor hade också negativa 
erfarenheter och beskrev erfarenheter av att inte bli lyssnad på eller inte känna sig tagen på 
allvar. Även i tidigare forskning av Larsson m.fl. (2019) beskrev förlossningsrädda kvinnor 
att det var viktigt att bli bekräftad och tagen på allvar samt att känna sig lyssnad på. 
Barnmorskor beskrev i tidigare forskning av Wulcan och Nilsson (2019) vikten av att kvinnan 
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vågar uttrycka sin rädsla och prata fritt utan att känna sig dömd. Barnmorskor uttryckte 
också att skapandet av en förlossningsplan kunde användas för att kvinnorna skulle känna 
sig hörda och ge ökat förtroende för förlösande barnmorska. I modellen ”att stödja och 
stärka” beskriver Berg och Lundgren (2010) vikten av att barnmorskan tar emot kvinnans 
berättelse och möter kvinnan med öppenhet och respekt i hennes livsvärld. Resultatet 
stämmer väl överens med tidigare forskning i att bemötande och att känna sig bekräftad och 
lyssnad på är viktigt för en positiv erfarenhet av stödsamtal vid förlossningsrädsla. Resultatet 
är lovande i att en stor andel har känt sig trodda och tagna på allvar och kunnat ta upp sina 
frågor och problem men åter måste hänsyn tas till bortfallet då det inte går att veta om 
kvinnor som inte var nöjda med bemötandet i lägre utsträckning besvarade enkäten.  

Resultatet visade att 75% (n=54) av kvinnorna i hög grad kände sig bättre förberedda inför 
förlossningen och 67% (n=48) i hög grad kände sig mindre oroliga efter samtalen. På frågan 
om kvinnan kände sig mindre orolig var det fler (n=10) som skattat ”inte alls” (definierat som 
1 eller 2) än på enkätens andra skattningsfrågor och dessutom fler som skattade fem än sex, 
jämfört med övriga skattningsfrågor där flest skattade sex. I den öppna frågan om kvinnan 
var särskilt nöjd med något var det kvinnor som beskrev en upplevd ökad trygghet efter 
samtalen, som fått stöd och känt att samtalen hade varit till hjälp. Tidigare forskning av 
Larsson m.fl. (2019) beskriver att kvinnorna blev bättre förberedda inför förlossningen av 
stödsamtal vilket hjälpte kvinnorna att finna tillit till och hantera osäkerheten i födandet. 
Även om majoriteten av kvinnorna skattade erfarenheter av att känna sig bättre förberedda 
och mindre oroliga efter stödsamtalen, vilket även ses i tidigare forskning (Larsson m.fl., 
2019), verkar inte endast stödsamtal helt kunna minska oron. Tidigare forskning har visat att 
det finns en viss samsjuklighet mellan förlossningsrädsla och ångesttillstånd samt depression 
(Alehagen, 2016) samt mellan förlossningsrädsla och sjukhusrädsla (Wahlbeck m.fl., 2018). 
Kanske kan samsjuklighet förklara en del av den bristande effektiviteten av stödsamtal och 
annan behandling krävas för bakomliggande tillstånd. 

I resultatet framkom att 65% av kvinnorna (n=47) skattade sin förlossning som ”bättre än 
förväntat” medan 10% (n=7) skattade sin förlossning som ”förfärlig”. Vid besvarandet på 
frågan om kvinnorna var särskilt nöjda med något var det kvinnor som beskrev att få 
formulera en förlossningsplan som särskilt viktigt. Det fanns även kvinnor som beskrev 
missnöje i att förlossningspersonalen ej följde den utformade förlossningsplanen. I tidigare 
forskning av Haines m.fl. (2012) framkom att kvinnor med förlossningsrädsla oftare får 
negativa förlossningsupplevelser och skattar mer intensiv smärta under födandet. Enligt 
barnmorskor i tidigare forskning (Wulcan & Nilsson, 2019) är utformandet av 
förlossningsplanen en viktig del av stödsamtalen vid förlossningsrädsla för att bidra med en 
ökad trygghet inför födandet. I ”att stödja och stärka” (Berg och Lundgren, 2010) beskrivs 
hur barnmorskor genom en vårdande relation kan stärka kvinnans resurser och tilltro till sin 
förmåga att föda barn. Majoriteten av kvinnorna erfor sin förlossning som bättre än förväntat 
trots att tidigare forskning visar ökad risk för en negativ förlossningsupplevelse för kvinnor 
med förlossningsrädsla. Detta kan tyda på att kvinnorna genom stödsamtalen fått ökade 
resurser både praktiskt med förlossningsplanen och emotionellt i tilltron till sin förmåga. Det 
går dock inte att säga att ”bättre än förväntat” är samma sak som bra. Hur kvinnan tolkat 
frågan beror på vilka förväntningar som funnits och vid vilken tidpunkt kvinnan tolkar att 
förväntningarna ska ha funnits. Det kan vara en stor skillnad på om kvinnan jämför 
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förlossningen med sina förväntningar före eller efter stödsamtalen. Svarsalternativet 
”förfärlig” är dock svårare att misstolka och kvinnorna som skattade sin förlossning som 
”förfärlig” skulle behöva undersökas mer för att få svar på vad som bidragit till det. Det skulle 
kunna ha att göra med upplevelser av att förlossningsplanen inte följdes, den relativt höga 
andelen akuta kejsarsnitt samt den ökade intensiteten av smärta vid förlossningsrädsla som 
setts i tidigare forskning (Haines m.fl., 2012). Även eventuella bakomliggande sjukdomar 
som ångesttillstånd, depression och specifika fobier som ej behandlats skulle kunna förklara 
negativa förlossningsupplevelser.  

På frågan om kvinnorna saknade något var det flera kvinnor beskrev samtalen som uppstyrda 
och att barnmorskan inte lyssnat på vad kvinnan behövde samtala om. Vissa kvinnor beskrev 
även att barnmorskan haft vaginalförlossning som förbestämt mål redan innan kvinnan fått 
berätta om sin rädsla. I tidigare forskning av Wulcan och Nilsson (2019) framkommer att 
barnmorskor uppger kvinnor med stark önskan om kejsarsnitt som den svåraste gruppen att 
stödja i stödsamtal. Barnmorskorna i studien var oeniga om kvinnor med förlossningsrädsla 
ska behandlas med kejsarsnitt eller inte. Modellen att stödja och stärka (Berg och Lundgren, 
2010) betonar vikten av att möta kvinnan med respekt och öppenhet till kvinnans livsvärld. 
Berg och Lundgren (2010) framhåller även att barnmorskan genom vårdrelationen kan starta 
en läkningsprocess och ge lockelse till barnafödandet. Om kejsarsnitt är lämpligt eller ej ska 
bedömas individuellt av obstetriker. Däremot ses ett tydligt behov av att bemöta kvinnan 
med respekt där hon befinner sig. Kanske kan kvinnan själv överge sin önskan om kejsarsnitt 
vid känslan av att bli tagen på allvar, genom information och möjlighet att bearbeta sin 
förlossningsrädsla. 

Vid besvarandet av frågan om kvinnorna var speciellt nöjda med något var det flera kvinnor 
(n=13) som lyfte besöket på förlossningsavdelningen som viktigt. Tidigare forskning av 
Wahlbeck m.fl. (2018) har visat att förlossningsrädsla kan hänga samman med en generell 
rädsla för sjukhus. Att få se förlossningsavdelningen kan avdramatisera kvinnans 
föreställningar om miljön och bidra till trygghet gentemot den. Trygghet var en viktig faktor 
som kvinnorna också nämnde vid besvarandet av den öppna frågan och som även beskrivs av 
förlossningsrädda kvinnor i tidigare forskning av Larsson m.fl. (2019). Tryggheten i och 
vikten av att barnmorskan sågs som kunnig och erfaren var också något som nämndes både 
av kvinnorna i resultatet och i tidigare forskning (Larsson m.fl, 2019). Barnmorskans uppgift 
är enligt Berg och Lundgrens (2010) modell att stödja kvinnan till insikt om att kvinnan själv 
är den viktigaste resursen och stärka det egna ansvarstagandet, självständigheten och 
självkänslan. Det skulle kunna ses som att den erfarna barnmorskan genom att visa kvinnan 
den planerade platsen för födandet samt utstråla trygghet och tro på kvinnans förmåga kan 
stärka och stödja kvinnan att ta makt över sitt eget födande. 

6.3 Etikdiskussion 

Under arbetet togs hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer vilka beskrivs 
under rubrik 4.5 Etiska överväganden. Då enkäter ur ett register användes fanns särskilda 
etiska ställningstaganden att ta hänsyn till. Samtyckes- och informationskraven uppfylldes 
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genom godkännande från klinikchefen då det inte ansågs möjligt att inhämta samtycke från 
enskilda kvinnor. Kvinnorna fick i samband med enkäten information om att uppgifterna 
skulle behandlas konfidentiellt och presenteras så att ingen enskild person kan identifieras 
(se bilaga B). Vetenskapsrådet (2002) beskriver att insamlat material får överlåtas till andra 
som tar på sig att följa kraven som utlovats vid insamlandet av materialet och inte använda 
det i kommersiella syften. Då enkäterna inte blivit sammanställda tidigare ansågs att etiska 
fördelar med att kvinnornas erfarenheter sammanställs och presenteras överväger att 
kvinnorna ej fått information om eller samtyckt till det specifika arbetet. Att samla in 
uppgifter när det inte finns möjlighet att systematiskt sammanställa dem kan anses etiskt 
tveksamt varför syftet med examensarbetet ansågs positivt ur en etisk synvinkel. 

Vid insamlandet av enkäterna fanns personuppgifter i registret för att barnmorskorna på 
mottagningen skulle ha möjlighet att katalogisera det korrekt. Personuppgifterna användes 
inte i arbetet och när enkäterna användes i arbetet fanns ingen möjlighet att koppla svaren 
till en specifik individ. I arbetet används inte namnet på mottagningen utan den omnämns 
som verksamheten för att ytterligare stärka konfidentialiteten. Även delar av och enkäten i 
bilaga A och informationsbrevet i bilaga B har blivit omformulerade för att inte avslöja 
verksamhetens namn. 

7 SLUTSATSER OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Syftet var att kartlägga kvinnors erfarenheter av stödsamtal vid förlossningsrädsla. 
Kartläggningen visade att majoriteten av kvinnorna som besvarat enkäten beskrev positiva 
erfarenheter av stödsamtalen. Kvinnorna beskrev vikten av ett bra bemötande, att bli 
bekräftad och tagen på allvar i sin förlossningsrädsla.  

Barnmorskans roll i stödsamtalen var av stor betydelse för kvinnorna. Barnmorskan kunde 
med sin kunskap och erfarenhet stödja kvinnan i bearbetandet av tidigare 
förlossningsupplevelser samt ge information och utarbeta en förlossningsplan tillsammans 
med kvinnan. 

Det framkom ett behov av att identifiera förlossningsrädsla och påbörja stödsamtal tidigare i 
graviditeten vilket skulle kräva förändringar hos flera aktörer. Då många omföderskor hade 
behov av att bearbeta tidigare förlossningar kanske förebyggande insatser där samtliga 
kvinnor erbjuds stödsamtal efter förlossning skulle kunna förebygga förlossningsrädsla.  

Resultatet kan stärka barnmorskans arbete att under flera samtal fokusera på kvinnans 
livsberättelse innehållande eventuell tidigare förlossningsupplevelse, utformande av en 
förlossningsplan, samt att besöka förlossningsavdelningen.  
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8 FRAMTIDA FORSKNING 

Det finns ett behov av mer forskning inom området, då stödsamtal vid förlossningsrädsla är 
en utbredd behandlingsform i Sverige, som inte är väl beforskat. Studier skulle behöva 
bedrivas på en större population för att utvärdera samtalsstödens effekt på 
förlossningsrädsla.  

Det ses även ett behov av mer kvalitativ forskning i form av intervjustudier för att uppnå en 
bättre och djupare förståelse för stödsamtalens effekt på förlossningsrädsla. Att undersöka 
bakomliggande psykisk ohälsa och hur samsjuklighet påverkar behandlingens effektivitet 
vore en möjlig ingång till framtida forskning. 

 Det vore även av intresse att undersöka hur kvinnans önskan om kejsarsnitt påverkar 
upplevelsen av stödsamtalen och om hur stödsamtalen kan anpassas efter kvinnans 
inställning. Därmed vore det även intressant att veta om kvinnorna önskat kejsarsnitt vid 
start av stödsamtalen och enkäten skulle kunna utvecklas med frågor om kvinnans 
inställning till kejsarsnitt. Då skulle det även gå att undersöka om kvinnor som önskar 
kejsarsnitt har högre sannolikhet att genomgå akut kejsarsnitt om de blev nekade planerat 
kejsarsnitt. 

Enkäten som användes till detta examensarbete skulle även kunna revideras och 
sammanställas årligen för kontinuerlig utvärdering och som bidrag till forskning. 
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BILAGA A: ENKÄT 

 

 

 

 

 

Det har nu gått en tid sedan du fick barn. 
 
För att verksamheten ska bli så bra som möjligt behöver vi veta hur du upplevde mötet med 
oss. Dina synpunkter är viktiga för vårt framtida arbete. 
 
Det vore bra om du så snart som möjligt besvarade frågorna i formuläret och därefter skickar 
tillbaka det i bifogat svarskuvert.  
 
Uppgifterna som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och presenteras så att ingen 
enskild person kommer att identifieras. 
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1. Hur gammal är du? 

2. Hur många barn har du fött? 

3. Hur födde du ditt barn denna gången? (kryssa i det aktuella alternativet) 
(  ) Normal förlossning 
(  ) Förlossning med sugklocka eller tång 
(  ) Planerat kejsarsnitt 
(  ) Akut kejsarsnitt 
 
Kommentar:  
 

4. Hur födde du dina tidigare barn?  
(Kryssa i det aktuella alternativet och fyll i hur många barn det gäller) 
(  ) Normal förlossning    …..barn 
(  ) Förlossning med sugklocka eller tång …..barn  
(  ) Planerat kejsarsnitt    …..barn 
(  ) Akut kejsarsnitt     …..barn 
 
Kommentar: 
 

5. Hur fick du information om verksamhetsgruppen?  
 
 

6. I vilken graviditetsvecka kom du för första gången till verksamhetsgruppen? 
 
 

7. Var det rätt tidpunkt? 
(  ) Ja, det var rätt. 
(  ) Nej, jag hade önskat få komma tidigare. 
(  ) Nej jag hade gärna kommit senare i graviditeten.  
 
Kommentar: 
 

8. Hur många samtal hade du under din graviditet när det gäller din rädsla/oro inför 
förlossningen?  
 
med barnmorska   ….. st. samtal 
med läkare    ….. st. samtal 
med psykolog    ….. st. samtal 
 
 

9. Är du nöjd med antalet samtal? 
(  ) Ja 
(  ) Nej  
 
Kommentar:  
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10. Deltog din partner i samtalen?  
(  ) Ja 
(  ) Nej 
 
Kommentar:  
 
 
 
Frågorna 11-14 gäller dina samtal med barnmorskan. (Ringa in den siffra som 
stämmer bäst för Dej)  
 

11. Upplevde du att du fick möjlighet att ta upp de frågor och problem som var viktiga för 
dej?  
I hög grad              inte alls 
       6   5 4 3 2 1 
 

12. Kände du dej trodd och tagen på allvar?  
I hög grad               inte alls 
       6   5 4 3 2 1 
 

13. Kände du dej bättre förberedd inför förlossningen?  
I hög grad               inte alls 
       6   5 4 3 2 1 
 

14. Kände du dej mindre orolig inför förlossningen efter samtalen?  
I hög grad               inte alls 
       6   5 4 3 2 1 
 
 

15. Hur upplevde du din förlossning?  
Bättre än förväntat              förfärlig 
       6   5 4 3 2 1 
 
 
 

16. Hade du kontakt med din förlossningsbarnmorska efter förlossningen? 
(  ) Ja 
(  ) Nej 
 
om nej- hade du önskat kontakt?  
(  ) Ja 
(  ) Nej 
 
Kommentar:  
 
 

17. Har du haft uppföljande samtal hos din barnmorska från verksamhetsgruppen?  
(  ) Ja 
(  ) Nej 
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18. När du ser tillbaka på dina samtal – saknade du något? Är det något som du skulle 
vilja ha på annat sätt?  
 
 
 
 
 
 

19. Är det något som du är speciellt nöjd med angående samtalen om din 
förlossningsrädsla/oro?  

 



   

BILAGA B: INFORMATIONSBREV 

 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra magisterarbete 

Vi heter Frida Halldén och Linnéa Durante och är studenter på Barnmorskeprogrammet vid 
Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett examensarbete i form av en 
magisteruppsats. Syftet med arbetet är att beskriva kvinnors erfarenhet av stödsamtal vid 
förlossningsrädsla. Idén till val av ämne kom under föreläsning med en psykolog från er 
verksamhet då hon berättade om verksamheten och en enkätundersökning som besvarats av 
patienter men inte sammanställts. 

Vi ber därför om tillåtelse att använda dessa enkäter i kommande magisterarbete samt 
eventuellt klinikens PM/riktlinjer gällande vård av kvinnor med förlossningsrädsla. 

All data kommer att hanteras med beaktande av forskningsetiska krav, samt avidentifieras 
med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204). All data 
kommer att avidentifieras och inga personuppgifter kommer att kunna spåras.  

Vi hoppas kunna bidra med kunskap om kvinnors erfarenheter av stödsamtal samt att 
resultatet av arbetet kommer kliniken till nytta. Vidare hoppas vi bidra med en djupare 
förståelse för hur kvinnorna erfar stödsamtal vid förlossningsrädsla. 

Resultaten kommer att publiceras i form av ett examensarbete på magisternivå vid 
Mälardalens högskola. Det godkända arbetet kommer att publiceras i det Digitala 
vetenskapliga arkivet (DiVA). Ni kommer också, om ni så önskar, att få en kopia av det 
färdiga arbetet. 

 

Ytterligare information lämnas av 

Frida Halldén, fhn14002@student.mdh.se, tel. 076-2793939 

Linnéa Durante, lbd14001@student.mdh.se, tel. 076-2788004 

Handledare: Magdalena Mattebo, magdalena.mattebo@mdh.se, tel. 021-103108



  1 

BILAGA C: ARTIKELMATRIS 
 

Författare,	Titel,	Tidskrift,	Land,	
Publikations	år	

Syfte	 Metod	 Resultat	och	slutsatser	

Fairbrother,	N.,	Thordarson,	D.	S.	&	Stoll,	K.		

Fine	tuning	fear	of	childbirth:	the	
relationship	between	Childbirth	Fear	
Questionnaire	subscales	and	demographic	
and	reproductive	variables		

Journal	of	reproductive	and	infant	
psychology		

Kanada	

2018	

Att	undersöka	relationen	
mellan	Childbirth	Fear	
Questionnaire	(FOQ)	och	
demografiska	och	
reproduktiva	variabler.	

	

Kvantitativ	tvärsnittsstudie	där	643	
engelsktalande	kvinnor	fått	fylla	i	ett	
flertal	enkäter.	Bland	annat	en	
multidimensionell	enkät	om	
förlossningsrädsla.	Resultaten	
analyserades	i	kluster	med	
förstföderskor	och	omföderskor.	

 Samband	med	förlossningsrädsla	sågs	gällande	
ålder,	inkomst	och	utbildningsnivå	men	inte	med	
graviditetsvecka.	Assisterad	vaginal	förlossning	
episiotomi	vid	tidigare	förlossningar	och	
självrapporterad	traumatisk	förlossning	ökade	
förekomsten	av	förlossningsrädsla.	Kejsarsnitt	
ökade	generellt	inte	förlossningsrädsla	men	
tidigare	självrapporterat	traumatiska	kejsarsnitt	
ökade	förekomsten	av	rädsla	för	framtida	
kejsarsnitt. 

Geissbuehler,	V.,	&	Eberhard,	J.		

Fear	of	childbirth	during	pregnancy:	A	study	
of	more	than	8000	pregnant	women	

Journal	of	Psychosomatic	Obstetrics	&	
Gynecology	

Schweiz		

2002	

Att	undersöka	intensitet	
och	typ	av	
förlossningsrädsla	hos	
gravida	kvinnor	i	andra	
och	tredje	trimestern	som	
planerar	att	föda	på	ett	
stort	sjukhus	som	både	
praktiserar	modern	
obstetrik	och	alternativa	
förlossningsmetoder.	

Kvantitativ	tvärsittstudie	i	form	av	en	
enkät	med	50	frågor	som	skickades	ut	
till	10	775	kvinnor	när	de	registrerade	
sig	på	förlossningskliniken,	vanligen	
mellan	24:e	och	28:e	
graviditetsveckan.	Av	dessa	
besvarandes	79.1%.	Insamlade	data	
analyserades	i	3	subgrupper	primipara	
3693	(43.3%);	secundipara	3069	(36%)	
and	multipara	1766	(20.7%).	

Totalt	hade	5.3%	stark	rädsla,	57.5%	någon	rädsla	
och	29.9%	ingen	rädsla.	De	vanligaste	rädslorna	
var	för	barnets	hälsa	och	för	smärta.	Rädslor	för	
medicinska	interventioner	var	ca	12%.	Slutsatsen	
var	att	även	men	modern,	säker	och	naturlig	
obstetrik	har	kvinnor	förlossningsrädslor	som	
skulle	kunna	minskas	med	
förlossningsförberedande	kurser.	
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Haines,	H.	M.,	Rubertsson,	C.,	Pallant,	J.	F.	&	
Hildingsson,	I.		

The	influence	of	women’s	fear,	attitudes	and	
beliefs	of	childbirth	on	mode	and	experience	
of	birth	

BMC	Pregnancy	and	Childbirth	

Sverige	&	Australien	

2012	

Att	identifiera	profiler	på	
gravida	baserat	på	deras	
attityder	om	förlossning	
och	nivå	av	
förlossningsrädsla	samt	
jämföra	graviditets	
karakteristika	och	utfall	
samt	erfarenheter	av	
förlossning	mellan	dessa	
profiler.		

En	kvantitativ,	prospektiv	kohortstudie	
baserad	på	enkäter	i	graviditetsvecka	
18–20	samt	två	månader	efter	
förlossning.	Deltagarna	var	kvinnor	
från	både	stad	och	landsbygd	i	Sverige	
och	Australien.	Statistisk	analys	med	
kluster	baserade	på	attityder	och	
förlossningsrädsla	utfördes.	

Tre	profiler	hittades,	”Self	determiners”,	”Take	it	
as	it	comes”	och	”Fearful”.	Kvinnorna	i	profilen	
”fearful”	hade	lägre	emotionell	hälsa	under	
graviditeten,	hade	högre	sannoliket	att	ha	en	
operativ	förlossning	och	negativ	upplevelse	av	
födandet.	Kvinnorna	i	profilen	”Take	it	as	it	
comes”	var	även	de	mer	troliga	att	ha	en	operativ	
förlossning	än	”Self	determiners”.	Resultatet	
visade	att	attityder	och	förlossningsrädsla	
påverkar	förlossningsutfall	och	behöver	utforskas	
av	vårdpersonal	under	graviditeten.	

Handelzalts,	J.	E.,	Fisher,	S.,	Sadan,	O.	&	
Goldzweig,	G.		

Object	relations,	unconscious	defences	and	
fear	of	childbirth,	as	reflected	in	maternal-	
request	caesarean	section.		

Journal	of	Reproductive	and	Infant	
Psychology	

Israel	

2017	

Att	undersöka	möjlig	
association	mellan	
kejsarsnitt	på	moderns	
önskan	och	två	
psykoanalytiska	
personlighets	variabler,	
objektrelationer	och	
omedvetna	försvar.	

Kvantitativ	tvärsnittsstudie	där	27	
kvinnor	som	förlösts	med	kejsarsnitt	
utan	obstetrisk	indikation	och	27	
kvinnor	som	fött	vaginalt	fick	fylla	i	
formulär	om	förlossningsrädsla,	
objektrelationer	(SCORS),	omedvetna	
försvar	(DMM)	och	
bakgrundsvariabler.	
Multivariabelanalys	genomfördes.	

Det	fanns	ett	starkt	signifikant	samband	mellan	
kejsarsnitt	på	moderns	önskan	och	
förlossningsrädsla	samt	ålder	och	
försvarsmekanismen	projektion.	Studien	fanns	
inget	samband	till	övriga	psykoanalytiska	
variabler	som	studerats.	Slutsatsen	drogs	att	
önskan	om	kejsarsnitt	inte	var	ett	resultat	av	
djupt	rotade	personlighetsdrag	utan	sågs	som	en	
lösning	på	en	påfrestande	situation.		

Korukcu,	O.,	Bulut,	O.	&	Kukulu,	K.		

From	experiences	to	expectations:	A	
quantitative	study	on	the	fear	of	childbirth	
among	multigravida	women.		

Archives	of	Psychiatric	Nursing	

Att	utforska	samband	
mellan	tidigare	
förlossningsupplevelse	
och	förlossningsrädsla	
under	nuvarande	
graviditet.		

En	kvantitativ	enkätundersökning	där	
309	friska	kvinnor	med	en	normal	
graviditet	deltog.	Statistisk	analys	
utfördes	för	att	analysera	om	
samband	fanns	mellan	tidigare	
förlossningsupplevelse	och	

Kvinnor	som	beskrev	sin	tidigare	graviditet	som	
lycklig	med	känslor	av	glädje	och	stolthet	
tenderade	ha	mindre	risk	för	förlossningsrädsla.	
Kvinnor	som	däremot	beskrev	sin	tidigare	
graviditet	som	skrämmande	eller	smärtsam	
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Turkiet	

2019	

förlossningsrädsla	i	nuvarande	
graviditet.		

tenderade	ha	högre	frekvens	av	
förlossningsrädsla	i	sin	nuvarande	graviditet.		

Larsson,	B.,	Hildingsson,	I.,	Ternström,	E.,	
Rubertsson,	C.	&	Karlström,	A.		

Women’s	experience	of	midwife-led	
counselling	and	its	influence	on	childbirth	
fear:	A	qualitative	study	

Women	and	Birth	

Sverige	

2019	

Att	utforska	kvinnors	
upplevelser	av	
barnmorskelett	
samtalsstöd	vid	
förlossningsrädsla.	

Kvalitativa	intervjuer	med	27	kvinnor	
som	fått	samtalsstöd	för	
förlossningsrädsla.	Intervjuerna	
utfördes	över	telefon	två	år	efter	
förlossningen.	Intervjuerna	
analyserades	tematiskt	

Det	övergripande	temat	var	att	barnmorskeledda	
stödsamtal	gav	positiva	känslor	och	förbättrade	
tillit	till	födandet.	Underteman	var;	vikten	av	
barnmorskan,	en	ömsesidig	och	stärkande	dialog,	
handlingsstrategier	och	stöd	möjliggjorde	en	
positiv	födelse	samt	vara	förberedd	för	framtida	
förlossning.	

Lukasse,	M.,	Schei,	B.	&	Ryding,	E.	L.		

Prevalence	and	associated	factors	of	fear	of	
childbirth	in	six	European	countries	

Sexual	&	reproductive	healthcare	

Belgien,	Island,	Danmark,	Estland,	Norge	&	
Sverige		

	2014	

Att	bedöma	förekomsten	
av	svår	förlossningsrädsla	
i	sex	europeiska	länder.		

	

Enkätundersökning	med	kvantitativ	
ansats.	Totalt	7200	kvinnor	i	sex	
länder	besvarade	en	enkät	med	
basfrågor	samt	W-DEQ	enkät	för	att	
bedöma	förlossningsrädsla	översatt	till	
respektive	språk.	330	kvinnor	
exkluderades	då	de	ej	svarat	på	alla	
nödvändiga	frågor.	Resultatet	
analyserades	utifrån	land	och	om	
kvinnan	var	först-	eller	omföderska.	

11%	av	kvinnorna	rapporterade	svår	
förlossningsrädsla.	Det	fanns	signifikanta	
skillnader	i	andelen	svår	förlossningsrädsla	
mellan	länder.	Slutsatsen	var	att	
förlossningsrädsla	är	ett	internationellt	fenomen	
samt	att	det	kan	variera	i	förekomst	och	innehåll	
mellan	länder.		
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Nilsson,	C.	&	Lundgren,	I.		

Womens	lived	experience	of	fear	of	
childbirth	

Midwifery	

Sverige	

2009	

Att	beskriva	kvinnors	
upplevda	erfarenhet	vid	
förlossningsrädsla.	

En	kvalitativ	intervjustudie	med	
fenomenologisk	ansats	med	
livsvärldsperspektiv.	Där	åtta	kvinnor	
intervjuades	varav	sex	var	
omföderskor	och	två	var	
förstföderskor	som	sökt	vård	för	
förlossningsrädsla.	

Kvinnorna	som	intervjuades	beskrev	olika	känslor	
i	samband	med	förlossningsrädsla,	såsom	känsla	
av	fara,	känna	sig	fången	i	graviditeten	och	i	sin	
kropp,	känsla	av	ensamhet	och	rädsla	för	sina	liv	
och	barnets	liv.		

Neiminen,	K.,	Wijma,	K.,	Johansson,	S.,	
Kinberger,	E.	K.,	Ryding,	E-L.,	Andersson,	G.,	
Bernfort,	L.	&	Wijma	B.		

Severe	fear	of	childbirth	indicates	high	
perinatal	costs	for	Swedish	women	giving	
birth	to	their	first	child	

Sverige	

2017	

Att	studera	skillnaden	på	
ekonomiska	kostnader	
bland	förstföderskor	med	
svår	respektive	lätt	
förlossningsrädsla.	

Genom	en	kvantitativ	prospektiv	fall-
kontroll	kohortstudie	följdes	en	grupp	
med	lätt	förlossningsrädsla	och	en	
grupp	med	svår	förlossningsrädsla	upp	
till	tre	månader	postpartum	där	de	
fått	tillgång	till	journaler	och	
medicinska	parametrar.		

Kvinnorna	med	svår	förlossningsrädsla	hade	fler	
vårdbesök	och	fler	sjukdagar	under	graviditeten	
och	krävde	längre	vårdtid	på	BB.	De	hade	färre	
spontanförlossningar	och	fler	planerade	
kejsarsnitt	på	egen	begäran.	De	krävde	även	mer	
vård	postpartum	i	form	av	uppföljning	av	
komplikationer.	De	med	svår	förlossningsrädsla	
kostade	38%	mer	än	de	med	lätt	
förlossningsrädsla.		

Phunyammalee,	M.,	Buayaem,	T.,	&	
Boriboonhirunsarn,	D.		

Fear	of	childbirth	and	associated	factors	
among	low-risk	pregnant	women.	

	Journal	of	obstetrics	and	gynaecology,		

Thailand	

2019	

Att	bestämma	
förekomsten	av	
förlossningsrädsla	hos	
kvinnor	med	
okomplicerad	graviditet	
på	Siriraj	sjukhuset	och	
möjliga	associerade	
faktorer.	

Tvärsnittsstudie	med	kvantitativ	
ansats	där	305	kvinnor	med	
okomplicerade	enkelbörds	
graviditeter	rekryterades	tidigt	i	tredje	
trimestern.	Deltagarna	intervjuades	
avseende	bakgrundsfaktorer	och	
förlossningsrädslan	bedömdes	med	
thaiversionen	av	W-DEQ.		

Medel	poängen	på	W-DEQ	var	51.9.	Förekomsten	
av	låg,	måttlig,	hög	och	svår	förlossningsrädsla	
var	18.4%,	64.9%,	16.1%	respektive	0.7%	
Medelvärdet	var	signifikant	högre	för	kvinnor	
med	oplanerade	graviditeter.	Kvinnor	med	hög	
eller	svår	förlossningsrädsla	hade	signifikant	
mindre	grad	en	adekvat	inkomst,	stöd	från	
familjen,	fått	information	om	förlossning	eller	
sett	en	förlossning.	
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Poggi,	L.,	Goutaudier,	N.,	Séjourné,	N.	&	
Chabrol,	H.		

When	Fear	of	Childbirth	is	Pathological:	The	
Fear	Continuum	

Maternal	and	child	health	journal	

Frankrike	

2018	

Att	identifiera	
förekomsten	av	
förlossningsrädsla,	
undersöka	associationer	
mellan	förlossningsrädsla	
och	obstetriska	och	
psykopatologiska	
variabler	samt	identifiera	
oberoende	prediktorer	av	
symtom	på	
förlossningsrädsla.	

Kvalitativ	tvärsnittsstudie	med	98	
kvinnor	i	graviditetsvecka	36.	
Kvinnorna	fick	besvara	formulär	med	
instrument	för	att	bedöma	
förlossningsrädsla,	rädsla	för	smärta,	
förväntad	förlossningsupplevelse,	
ångest	och	depressionssymptom	samt	
socialt	stöd.	Resultaten	analyserades	
statistiskt	med	t-test	och	
regressionsanalys.	

22.45%	av	kvinnorna	rapporterade	
förlossningsrädsla.	Epiduralanvändning	och	
intensitet	av	pretraumatiska	stressymptom	var	
oberoende	associerade	med	intensitet	av	
förlossningsrädsla.	Även	att	planera	kejsarsnitt	
var	signifikant	associerat	med	förlossningsrädsla.	

Salomonsson,	B.,	Wijma,	K.	&	Alehagen,	S.		

Swedish	midwives’	preceptions	of	fear	of	
childbirth.		

Midwifery	

Sverige	

2010	

Att	beskriva	
barnmorskors	upplevelser	
och	uppfattningar	om	
kvinnor	med	
förlossningsrädsla.	

En	kvalitativ	intervjustudie	med	
fenomenologisk	ansats	med	fyra	
fokusgrupper	på	fyra	olika	sjukhus	i	
södra	Sverige.	Totalt	deltog	21	erfarna	
barnmorskor.	

Fyra	kategorier	togs	fram;	förlossningsrädslas	
uppträdanden,	förlossningsrädslans	uppkomst,	
konsekvenser	av	förlossningsrädsla	och	
förlossningsrädsla	och	barnmorskevård.		

Slade,	P.,	Balling,	K.,	Sheen,	K.	&	Houghton,	
G.		
	
Establishing	a	valid	construct	of	fear	of	
childbirth:	findings	from	in-depth	interviews	
with	women	and	midwives.		

BMC	Pregnancy	and	Childbirth	

England	

Att	systematiskt	
identifiera	nyckelfaktorer	
i	förhållande	till	
förlossningsrädsla	som	
kvinnor	rapporterat.		

Kvalitativ	studie	med	
semistrukturerade	intervjuer	med	
gravida	kvinnor	med	
förlossningsrädsla	samt	
telefonintervjuer	med	barnmorskor	
som	arbetar	med	förlossningsrädda	
kvinnor.		

Sju	teman	identifierades:	rädsla	för	att	inte	veta	
och	inte	kunna	planera	inför	det	oväntade,	rädsla	
för	barnets	liv,	smärta,	förlossningsskador,	
interventioner	såsom	instrumentell	förlossnings,	
rädslan	att	inte	ha	någon	talan	inför	
besluttaganden	och	rädsla	för	ensamhet	och	
övergivenhet.		
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2019	

Stoll,	K.,	Edmonds,	J.	K.,	&	Hall,	W.	A.	

Fear	of	Childbirth	and	Preference	for	
Cesarean	Delivery	Among	Young	American	
Women	Before	Childbirth:	A	Survey	Study	

Birth	-	issues	in	perinatal	care		

USA	

2015	

Att	få	ökad	förståelse	för	
varför	unga	kvinnor	är	
rädda	för	förlossning	och	
föredrar	obstetriska	
interventioner.	

	

En	kvantitativ	nätbaserad	enkätstudie	
där	752	unga	kvinnor	som	inte	var	
gravida	och	som	inte	hade	fött	barn	
deltog	i	studien.		

	

14%	av	kvinnorna	som	deltog	föredrog	kejsarsnitt	
och	27%	uttryckte	ökad	förlossningsrädsla.	
Förlossningsrädsla	ansågs	som	en	vanlig	
anledning	till	önskan	om	kejsarsnitt.	

	

Stützer,	P.	P.,	Berlit,	S.,	Lis,	S.,	Schmahl,	C,.	
Sütterlin,	M.	&	Tuschy,	B.		

Elective	Caesarean	section	on	maternal	
request	in	Germany:	factors	affecting	
decision	making	concerning	mode	of	
delivery.	

Arch	Gynecol	Obstet	

Tyskland	

2017	

Att	undersöka	
socialpsykologiska	
faktorer	hos	kvinnor	som	
genomgått	kejsarsnitt	på	
kvinnans	begäran.		

	

En	kvantitativ	retrospektiv	
enkätundersökning	där	de	jämförde	
kvinnor	som	fött	vaginalt	med	kvinnor	
som	erhållits	kejsarsnitt	utan	absolut	
indikation.		

	

Över	hälften	av	deltagarna	som	genomgått	
kejsarsnitt	hade	någon	form	av	förlossningsrädsla	
med	oro	för	förlossningsskador	eller	för	barnet.	
De	flesta	hade	bestämt	sig	för	val	av	förlossning	
redan	innan	graviditeten.	82%	av	kvinnorna	
ångrade	inte	sitt	beslut	angående	kejsarsnitt.	
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Takegata,	M.,	Haruna,	M.,	Morikawa,	M.,	
Yonezawa,	K.,	Komada,	M.	&	Severinsson,	E.		

Qualitative	exploration	of	fear	of	childbirth	
and	preferences	for	mode	of	birth	among	
Japanese	primiparas	

Nursing	&	health	sciences	

Japan	

2018	

Att	undersöka	kvinnors	
upplevelse	av	
förlossningsrädsla	och	
deras	inställning	till	
kejsarsnitt,	bland	
förstföderskor.		

En	kvalitativ	beskrivande	
intervjustudie	med	fokusgrupper	med	
elva	gravida	förstföderskor	med	
förlossningsrädsla.		

Kvinnorna	beskrev	upplevelser	som	rädsla	för	
sina	och	barnets	liv,	rädsla	för	att	tappa	
kontrollen,	rädsla	för	smärta	och	
förlossningsskador,	osäkerhet	och	ovisshet	för	
förlossningsutfallet,	rädsla	för	utdragen	
förlossning	och	värkarbete	och	rädsla	för	
ensamhet.	

Tobiasson,	M.	&	Lyberg,	A.		

Fear	of	childbirth	from	the	perspective	of	
midwives	working	in	hospitals	in	Norway:	A	
qualitative	study	

Nursing	Open	

Norge	

2019	

Att	belysa	uppfattningar	
från	sjukhusbaserade	
barnmorskor	som	stöttar	
kvinnor	med	måttlig	till	
svår	förlossningsrädsla	
under	förväntad	
vaginalförlossning.	

Kvalitativa	fokusgruppintervjuer	med	
18	barnmorskor	från	4	olika	sjukhus	i	
Norge.	Beskrivande	och	utforskande	
kvalitativ	analys	utfördes.		

Att	möta	förlossningsrädsla	väckte	en	önskan	att	
skydda	och	hjälpa	men	möjligheten	att	ge	
optimalt	stöd	var	beroende	av	flera	faktorer	
varav	flera	låg	utanför	barnmorskans	kontroll.	

Wahlbeck,	H.,	Kvist,	L.	J.	&	Landgren,	K.		

Gaining	hope	and	self-confidence	–	An	
interview	study	of	women’s	experience	of	
treatment	by	art	therapy	for	severe	fear	of	
childbirth.		

Woman	and	Birth	

Syftet	var	att	belysa	
kvinnors	upplevelse	av	
konstterapi	vid	svår	
förlossningsrädsla.	

En	kvalitativ	intervjustudie	med	elva	
kvinnor	med	svår	förlossningsrädsla	
som	tillsammans	med	barnmorska	
genomgått	samtalsterapi	och	
konstterapi.	

Genom	konst	kunde	kvinnorna	uttrycka	svåra	
känslor	och	målandet	hjälpte	kvinnorna	att	
visualisera	dessa	känslor	vilket	kunde	bidra	till	en	
påbörjad	läkningsprocess.		
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2018	

Sverige	

Waldenström,	U.,	Hildingsson,	I.	&	Ryding,	E.	
L.		

Antenatal	fear	of	childbirth	and	its	
association	with	subsequent	caesarean	
section	and	experience	of	childbirth.		

An	International	Journal	of	Obstetrics	and	
Gynaecology		

Sverige	

2006	

Att	undersöka	
förekomsten	av	
förlossningsrädsla	i	ett	
nationsöverspännanade	
urval	och	dess	association	
med	kejsarsnittsfrekvens	
och	upplevelse	av	
förlossning.	

Kohortstudie	med	kvantitativ	ansats	
där	enkäter	fylldes	i	av	2662	kvinnor	
från	ca	600	
mödrahälsovårdsmottagningar	i	
omkring	16:e	graviditetsveckan	och	
två	veckor	efter	förlossning.	

3.6%	av	kvinnorna	hade	mycket	negativa	känslor	
kring	förlossningen	vid	undersökningen	under	
graviditeten,	av	dessa	gick	ca	hälften	på	
stödsamtal	under	graviditeten.	Ytterligare	7.2%	
av	kvinnorna	gick	på	stödsamtal	för	
förlossningsrädsla	under	graviditeten	och	
räknades	därför	som	förlossningsrädda.	Av	
kvinnorna	som	gick	på	stödsamtal	under	
graviditeten	var	antalet	planerade	kejsarsnitt	
förhöjt	med	3	till	6	gånger	men	nivån	på	akuta	
kejsarsnitt	och	negativ	förlossningsupplevelse	var	
ej	förhöjd.	Mycket	negativa	känslor	inför	
förlossning	utan	stödsamtal	var	inte	förenat	med	
högre	andel	kejsarsnitt	men	med	högre	andel	
med	negativ	förlossningsupplevelse.	

Wulcan,	A-C.	&	Nilsson,	C.		

Midwives	counselling	of	women	at	
specialised	fear	of	childbirth	clinics:	A	
qualitative	study	

Sverige	

2019	

Att	utforska	och	beskriva	
samtalsterapi	för	kvinnor	
med	förlossningsrädsla	
från	barnmorskornas	
perspektiv.	

En	kvalitativ	intervjustudie	med	13	
barnmorskor	som	deltagande,	genom	
fokusgrupper	och	induktiv	
innehållsanalys.		

Det	fanns	ingen	”mall”	för	hur	samtalsterapin	
generellt	men	likheter	kunde	ses	i	olika	
sammanhang,	ex	vid	första	mötet	såg	upplägget	
av	samtalet	liknande	ut,	med	vikt	på	att	skapa	en	
trygg	miljö	för	kvinnan	så	ett	förtroende	kunde	
byggas	mellan	patient	och	barnmorska.	
Barnmorskorna	upplevde	att	de	fick	professionell	
och	personlig	utveckling	genom	samtalen	och	såg	
sitt	arbete	som	svårt,	viktigt	och	givande.		
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