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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige upplever 6–16% av alla kvinnor svår förlossningsrädsla. Orsaker till 

förlossningsrädsla kan vara rädsla att tappa kontroll, osäkerhet vad som kan ske, inte ha 

kontroll över sig själv och känslan att inte föda fram barnet säkert. Konsekvenser av 

förlossningsrädsla kan bidra till utdragna förlossningar, ökat behov av smärtlindring, mer 

akuta kejsarsnitt och negativa upplevelser hos kvinnor. Syfte: Att beskriva barnmorskors 

erfarenhet av att bemöta kvinnor med förlossningsrädsla under förlossning. Metod: 

Kvalitativ metod med induktiv ansats. De åtta barnmorskor som intervjuades valdes 

strategiskt ut från ett sjukhus i Mellansverige. Kvalitativ innehållsanalys valdes som 

analysprocess. Resultat: Fyra kategorier och elva subkategorier utvecklades. 

Barnmorskornas erfarenhet var att i mötet med kvinnorna med förlossningsrädsla tillämpa 

ett förhållningssätt där barnmorskorna behöll sitt lugn, var tydliga och bekräftade kvinnorna. 

Genom att skapa trygghet, kunna samarbeta och göra partnerna delaktiga under förlossning 

kunde en vårdande relation skapas. Bemötandet påverkades av utmaningar när 

barnmorskorna inte hade tid, inte nådde fram och inte kunde tillgodose önskemål för 

kvinnorna. Slutsatser: I mötet med kvinnor med förlossningsrädsla behöver barnmorskor 

tid, vilket kan vara en utmaning. Genom pedagogiska hjälpmedel, förhållningssätt och att 

skapa en vårdande relation kan barnmorskor ge ett optimalt bemötande till kvinnor.  

 

Nyckelord: Barnmorskor, bemötande, erfarenhet, kvalitativ metod   



ABSTRACT 

Background: In Sweden 6-16% of all women experience severe fear of childbirth. Causes of 

fear of childbirth can be fear of losing control, uncertainty about what can happen, not having 

control of oneself or the feeling of not giving birth to the child safely. Consequences of fear of 

childbirth can contribute to longer deliveries, increased need of pain relief, more emergency 

caesarean sections and negative experiences to the women. Aim: Was to describe the 

experiences of midwives to treat women with fear of childbirth during childbirth. Method: A 

qualitative method with an inductive approach. The eight midwives interviewed were 

strategically selected from a hospital in central of Sweden. Qualitative content analysis was 

chosen as the analytical process. Results: Four categories and eleven subcategories were 

developed. The experience of the midwives to apply during their meetings with women with 

fear of childbirth were to keep their calm, be clear and confirming the women. By creating 

safeness, cooperate and involving the partners during childbirth, a caring relationship could 

be created. The challenges were when the midwives did not have time, could not reach the 

women and could not fulfil the women’s wishes. Conclusions: In the meeting with women 

with fear of childbirth, midwives need time, which can be a challenge. Through pedagogical 

tools attitudes and creating a caring relationship, midwives can provide optimal treatment 

for women. 
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1 INLEDNING 

Vi är två barnmorskestudenter som efter verksamhetsförlagd utbildning på en 

förlossningsavdelning fick intresse för förlossningsrädsla. Barnmorskor har en viktig roll i 

mötet med kvinnor under förlossning och utifrån barnmorskors bemötande kan upplevelsen 

av förlossning skilja sig åt trots förlossningsutfallet. Sociala medier ger mycket 

uppmärksamhet åt negativa upplevelser kopplat till bristande förlossningsvård vilket kan 

medföra att kvinnor känner ökad oro inför förlossning. Förlossningsrädsla kan då få stort 

utrymme att växa och barnmorskors bemötande blir ännu viktigare i mötet med kvinnor. Vi 

anser att barnmorskor vill bemöta kvinnor under förlossning på ett professionellt sätt för att 

kvinnor ska känna sig trygga, sedda och få en positiv upplevelse under deras stora händelse i 

livet. Däremot finns faktorer som påverkar mötet mellan barnmorskor och kvinnor som kan 

leda till att bemötandet upplevs negativt. Därför vill vi beskriva vilka erfarenheter 

barnmorskor har av att bemöta kvinnor med förlossningsrädsla under förlossning utifrån ett 

stödjande och stärkande perspektiv. 

2 BAKGRUND 

2.1 Förlossningsrädsla 

Att vara orolig inför förlossning är inget ovanligt, ungefär en fjärdedel av alla gravida kvinnor 

känner i någon utsträckning oro inför förlossning. Hos vissa kvinnor går oron över till rädsla 

som påverkar kvinnan i dagliga livet med känslor som stress, sömnsvårigheter och minskat 

välbefinnande vilket benämns som förlossningsrädsla (Ryding, 2014).  

 

Förlossningsrädsla kan delas in i tre olika nivåer. Lätt förlossningsrädsla är oro som upplevs 

hanterbar och fungerar som förberedelse inför förlossning. Måttlig förlossningsrädsla är oro 

som kan vara svår att hantera där kvinnor kräver hjälp och stöd men inte behöver påverka 

kvinnors hela vardag. Svår förlossningsrädsla stör kvinnors vardag genom ett psykiskt 

obehag som ständigt är närvarande. Förlossningsfobi även kallad tokofobia är ett tillstånd 

där kvinnor undviker graviditet eller vaginal förlossning (Svensk Förening för Obstetrik och 

Gynekologi, 2017). 

 

Förlossningsrädsla delas in i två kategorier: primär och sekundär förlossningsrädsla. Primär 

förlossningsrädsla är rädsla som finns innan graviditet (Alehage, 2016). Kvinnor som 
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upplever stark primär förlossningsrädsla kan undvika att bli gravida (Ryding, 2014; 

Wahlbäck, Kvist & Landgren, 2018). En del av dessa kvinnor vill ha garanti för ett planerat 

kejsarsnitt eller vid oplanerad graviditet göra abort (Ryding, 2014). Sekundär 

förlossningsrädsla uppkommer efter att kvinnor genomgått en eller flera förlossningar 

(Alehage, 2016). Kvinnor som genomgått en traumatisk förlossning och därefter upplevde 

sekundär förlossningsrädsla hade blivit rädda för den okontrollerbara situationen, smärta, 

döden och fått minskat självförtroende (Wahlbäck m.fl., 2018). 

 

Olika självskattningsskalor används vid mätning av förlossningsrädsla (SFOG, 2017). Den 

mest använda är Wijma Delivery Expactancy Questionnaire (WDEQ-A) som är ett väl 

validerat instrument med hög känslighet. Instrumentet kommer från Sverige och har funnits 

sedan 90-talet (Haines, Pallant, Fenwick, Gamble, Creedy, Toohill & Hildingsson, 2015). 

WDEQ-A innehåller 33 olika frågor, översatts på många olika språk och mäter olika nivåer av 

förlossningsrädsla. WDEQ-A kan användas före och under graviditet samt efter förlossning 

både för kvinnor och män. Svårigheter med mätning på konsekvent sätt har framkommit. 

VAS-skalan Fear of Birth Scale (FOBS) kan användas vid skattning av förlossningsrädsla 

(Wahlbäck m.fl., 2018). I FOBS skattar sig kvinnor mellan ”lugn och orolig” samt ”ingen 

rädsla och stark rädsla”. Det är ett kort, intuitivt och enkelt sätt för barnmorskor att öppna 

dialog om förlossningsrädsla. WDEQ-A och FOBS är fördelaktigt att använda tillsammans 

vid utredning av förlossningsrädsla (Haines m.fl., 2015). 

2.1.1 Orsaker till förlossningsrädsla 

I Sverige upplever 6–16% av alla kvinnor svår förlossningsrädsla (Larsson, Karlström, 

Rubertsson & Hildingsson 2016; Lukasse, Schei, & Ryding, 2014; Storksen, Garthus-Niegel, 

Vangen & Eberhard-Gran, 2012; Wahlbäck m.fl., 2018). Orsaker till rädsla hos förstföderskor 

kunde bero på den okända situationen, osäkerhet över vad som kunde ske, inte ha kontroll 

över sig själv och känslan att inte kunna föda fram barnet säkert (Fenwick, Toohill, Creedy, 

Smith & Gamble, 2015; Kizilirmak & Baser, 2014). Att förlora barnet och behöva genomgå en 

lång förlossning var också faktorer som kunde bidra till rädslan (Korukcua, Bulutb & 

Kukulua, 2019). Känslor uppkom av abstrakta känslan kring förlossning och att inte kunna 

identifiera sig i situationen. Andra orsaker som kunde bidra var förlossningsberättelser från 

andra, rädsla för förlossningsskador och inte kunna hantera smärta (Fenwick m.fl., 2015). 

Olika orsaker till förlossningsrädsla kunde skilja sig mellan olika länder, beroende på hur 

miljö - och vårdkulturen såg ut (Lukasse, 2014). Kvinnor med tidigare problematik av ångest, 

oro och depression hade ökad risk att drabbas av förlossningsrädsla. Även kvinnor med icke-

fungerande relation, bristande ekonomi, brist på stöd eller nätverk hade ökad risk 

(Henriksen, Grimsrud, Schei & Lukasse, 2017; Lukasse m.fl., 2014; Storksen m.fl., 2012). 

 

Stark koppling mellan förlossningsrädsla och negativa förlossningsresultat fanns (Korukcua 

m.fl., 2019; Lukasse m.fl., 2014; Nieminen, Stephansson & Ryding, 2009). Hos omföderskor 

var det mer vanligt att negativa subjektiva upplevelser skapade förlossningsrädsla än 

komplikationer som till exempel sugklocka eller förlossningsskador (Fenwick m.fl., 2015; 

Storksen m.fl., 2012). Hos en femtedel av kvinnor ledde känslor av att vara hjälplös, inte ha 
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kontroll och att kroppen sviker till en negativ förlossningsupplevelse. Andra orsaker kunde 

vara felaktig behandling, förlossningsplan som inte följdes, icke närvarande barnmorska, 

bristande uppföljning och när kvinnor inte upplevde sig betrodda av barnmorskor. Negativa 

upplevelser kunde också vara brist på information, stöd eller inte bli tagna på allvar 

(Henriksen m.fl., 2017).  

 

Kvinnor som upplevt tidigare förlossning med rädsla eller svår smärta behövde inte skapa en 

förlossningsrädsla inför nästa graviditet och förlossning (Korukcua m.fl., 2019). Att skatta 

vilka komplikationer som kunde leda till förlossningsrädsla kunde därför vara svårt, då 

flertalet kvinnor med komplikationer inte utvecklade någon (Storksen m.fl., 2012).  

2.1.2 Konsekvenser av förlossningsrädsla 

Svår förlossningsrädsla kunde leda till att kvinnor undvek graviditet eller avslutade påbörjad 

graviditet. Under förlossning kunde komplikationer bli utdragen förlossning, mer 

användning av smärtlindring, ökat antal akuta kejsarsnitt och negativ upplevelse av 

personalens bemötande (Sydsjö, Blomberg, Palmquist, Angerbjörn, Bladh & Josefsson, 

2015). 

 

Hos kvinnor med förlossningsrädsla var planerat kejsarsnitt en av de vanligaste 

efterfrågningar för att undvika vaginal förlossning (Larsson m.fl., 2016; Larsson m.fl., 2017; 

Nieminen m.fl., 2009; Slade, Balling, Sheen & Houghton, 2019). Hos förstföderskor som 

efterfrågade planerade kejsarsnitt var enda orsaken relaterad till förlossningsrädsla 

(Nieminen m.fl., 2009). 

2.1.3 Kvinnors upplevelse av förlossningsrädsla 

Kvinnor upplevde svårigheter med att kommunicera förlossningsrädslan med partner, 

barnmorskor och andra professioner. Kvinnor kunde uppleva en känsla av att bli lämnade 

ensamma i rädslan. Sjukhus kunde också upplevas som otrygg miljö vilket skapade mer 

rädsla. Rädslan ökade hos kvinnor som misstrodde sin egen förmåga att föda barnet och bli 

en bra förälder (Wahlbäck m.fl., 2018). 

2.2 Åtgärder för kvinnor med förlossningsrädsla 

Det är viktigt att ge stöd på olika sätt beroende på hur stark förlossningsrädsla kvinnor 

upplever. Först sätts åtgärder från mödrahälsovården in. Vid behov skapas kontakt med 

specialistmödravården som hanterar förlossningsrädsla. Om det inte är tillräckligt bör 

kvinnor bli erbjudna psykoterapi (Rydberg, 2014). Det var av betydelse att alla kvinnor fick 

förutsättningar att hantera förlossningsrädslan och att barnmorskor fick samma 

förutsättningar att bemöta dessa kvinnor (Larsson m.fl., 2016). Att hitta en bra 

handlingsplan för förlossningsrädsla var svårt (Hildingsson, Rubertsson, Karlström & Heines, 

2019a). En viktig del i arbetet med förlossningsrädsla var att tidigt upptäcka rädslan för att 
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stärka positiva aspekter i samband med förlossning. Barnmorskor bör kunna stärka kvinnors 

tro på sin egen förmåga att föda barn. Genom att skapa en relation med kvinnor kunde 

barnmorskor öka kvinnors självkänsla och känslan av att kunna föda barn. För att etablera en 

god relation behövde barnmorskor inse vikten av att lyssna på kvinnor, ta rädslan på allvar 

och våga bekräfta den (Fenwick m.fl., 2015).  

2.2.1 Inom mödrahälsovård 

Att ha kontinuerligt besök med samma barnmorska på mödravården var viktigt i mötet med 

förlossningsrädsla. I Sverige var det svårt att uppnå då kvinnor träffade olika barnmorskor 

inom mödrahälsovården (Hildingsson, Rubertsson, Karlström & Heines, 2019b). Där kvinnor 

träffade samma vårdpersonal under graviditet och förlossning skattades förlossningsrädslan 

lägst (Lukasse m.fl., 2014). Trots att kvinnor inte träffade samma barnmorska var mötet 

överlag viktig för att motivera och stärka kvinnors egna positiva tankar av förväntad 

förlossning (Larsson m.fl., 2017).  

 

Kvinnor som fick någon form av rådgivning hos barnmorskor var ofta mycket nöjda med 

detta (Larsson m.fl., 2016). Vid upprepade tillfällen av rådgivning visade resultat att hälften 

av kvinnornas rädsla sjönk och hos nio procent försvann rädslan (Hildingsson m.fl., 2019a; 

Larsson m.fl., 2016). En anledning till detta kunde vara att kvinnor fick sitta ner och prata 

samt få med sig övningar hem som bearbetade rädslan (Larsson m.fl., 2016). Kvaliteten på 

rådgivningen blev bättre och kvinnor var mer nöjda när samma barnmorska besöktes vid alla 

tillfällen och hos en del av kvinnor förvann då rädslan. Bidragande faktorn till att rädslan 

minskade eller försvann kunde vara att kvinnor kom på fler besök till samma barnmorska. 

Kvinnor som fick träffa flera barnmorskor uteblev oftare från besöken och hade inte samma 

chans att få rådgivning på optimalt sätt (Hildingsson m.fl., 2019a). 

2.2.2 Inom specialistmödravård 

Inom specialistmödravård finns verksamhet som ofta benämns som Auroraverksamhet med 

inriktning förlossningsrädsla (Alehage, 2016). I Sverige har kvinnor med förlossningsrädsla 

sedan 80-talet blivit erbjudna rådgivning på specialistmödravård hos barnmorskor (Larsson 

m.fl., 2016). Flertal kliniker i Sverige erbjuder denna vård för kvinnor (Lukasse m.fl., 2014). 

Där har barnmorskor utbildning i ämnet som tillexempel motiverade samtal, kognitiv 

beteendeterapi (KBT) eller mindfulness (Hildingsson m.fl., 2019a). Kvinnor brukar få två till 

tre besök på mottagning med rådgivande barnmorskor. Under dessa besök är förhoppningen 

att kvinnor ska blivit stärkta i självförtroendet att kunna genomgå förlossning med vilken 

barnmorska som helst (Hildingsson m.fl., 2019b). Hos kvinnor som genomgått utbildning 

om förlossningsförloppet och blivit förberedda inför förlossning sjönk förlossningsrädslan. 

Genom att kvinnor besökte förlossningsavdelningen och fick lära sig om olika stadier under 

förlossning minskade förlossningsrädslan eftersom kvinnors självkänsla ökade (Kizilirmak & 

Baser, 2016). 
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2.2.3 Terapeutiska åtgärder 

KBT och gruppterapi är metoder för att stärka kvinnor samt skapa mer positiv attityd inför 

förlossning. Tillfredsställelsen hos kvinnor kunde leda till ökad tilltro och självkänsla inför 

kommande förlossning, vilket visade att antalet planerade kejsarsnitt på grund av 

förlossningsrädsla minskade (Larsson m.fl., 2016). Majoriteten av kvinnor som genomgått 

behandling med internetbaserad rådgivning och rådgivning på mottagning upplevde att 

rädslan hade minskat eller försvunnit (Larsson m.fl., 2016; Larsson m.fl., 2017).  

2.3 Barnmorskors roll och skyldigheter 

I Sverige arbetar barnmorskor med legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen (2019). 

Barnmorskor ska i sitt arbete följa kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. En del 

av barnmorskors roll är utifrån denna beskrivning att ge alla kvinnor vård på lika villkor, ge 

vård utifrån både psykiska, fysiska och emotionella behov, stödja kvinnors självbild genom 

dialog samt skapa delaktighet, tillit och trygghet. Barnmorskor ska även identifiera, bedöma 

och ge stöd vid förlossningsrädsla samt erbjuda stöd enskilt och i grupp inför förlossning 

(Svenska barnmorskeförbundet, 2018). Etiska koden för barnmorskor belyser också att 

barnmorskor ska vara lyhörda för psykiska, fysiska, emotionella och andliga behoven hos 

kvinnor (Svenska barnmorskeförbundet, 1999).   

2.4 Barnmorskors möte med kvinnor med förlossningsrädsla 

Barnmorskor ansåg att kvinnor med förlossningsrädsla behövde individuell vård då 

orsakerna till förlossningsrädsla varierade. Kvinnor var i behov av stöttning genom att 

barnmorskor var närvarande, lyhörda och visade empati under förlossning (Salomonsson, 

Wijima & Alehagen, 2010). Det var viktigt enligt barnmorskor under mötet att bibehålla 

kvinnors värdighet, ta tillvara på kvinnors resurser, bekräfta rädsla samt involvera kvinnor i 

vården. Barnmorskor försökte behålla ett lugn och hade god kommunikation i bemötandet 

med kvinnor (Tobiasson & Lyberg, 2019). Barnmorskor upplevde ibland känslomässig 

utmaning att agera professionellt i bemötandet, framförallt när vissa kvinnor uttryckte rädsla 

på ett sätt som upplevdes provokativt av barnmorskor (Salomonsson m.fl., 2010).  

Kvinnor med svår förlossningsrädsla behövde stöd av en barnmorska under hela 

förlossningen. För att öka positiva upplevelser av att föda barn beskrev barnmorskor att 

kontinuerligt stöd för kvinnor behövde tillämpas (Sydsjö m.fl., 2015). Barnmorskor såg 

svårigheter med att ta hand om fler än en kvinna under förlossning då kvinnor med 

förlossningsrädsla krävde mycket tid (Salomonsson m.fl., 2010). Kvinnor behövde 

barnmorskors närvaro men att vara kontinuerligt närvarande kunde leda till känslor hos 

barnmorskor av att vara ensam i situationen. Därför hittade barnmorskor sin egen styrka 

under mötet för att stötta kvinnor i förlossning (Tobiasson & Lyberg, 2019). Barnmorskor 
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beskrev vikten av att kvinnor hade stöd från anhörig men att partner inte alltid var ett 

självklart val, speciellt om partnern var rädd inför förlossning (Salomonsson m.fl., 2010). 

Barnmorskor beskrev svårigheter med att upptäcka förlossningsrädsla hos kvinnor. Vissa 

kvinnor visade symtom men kunde inte uttrycka rädslan med ord (Salomonsson m.fl., 2010). 

Att bemöta kvinnor med svår förlossningsrädsla var väldigt varierande från att göra enkla 

åtgärder till mer krävande utmaningar. Dessa kvinnor behövde mycket empati och 

engagemang vilket var en utmaning för barnmorskor. Barnmorskor upplevde saknad av stöd 

från kollegor och det var därför svårt att stanna i förlossningsrummet samtidigt som 

svårigheter var att lämna kvinnor ensamma. Barnmorskor kände stort ansvar att bidra till en 

positiv upplevelse för kvinnor och upplevde skuld när svåra händelser under förlossning inte 

kunde förutses (Tobiasson & Lyberg, 2019).  

Barnmorskor efterfrågade mer tid, resurser och utbildning för att förbättra sitt arbete med 

kvinnor som hade förlossningsrädsla (Larsson m.fl., 2016). Enligt barnmorskors erfarenhet 

ökade risken för interventioner hos kvinnor med förlossningsrädsla. Barnmorskor upplevde 

att antalet kejsarsnitt eller behovet av sugklocka utfördes mer än nödvändigt (Salomonsson 

m.fl., 2010). Barnmorskor ansåg att arbeta tillsammans med andra professioner kring 

förlossningsrädsla skulle vara värdefullt (Larsson m.fl., 2016).  

2.5 Barnmorskors arbetssätt 

Barnmorskor efterfrågade strategier som underlättade bemötandet för både barnmorskor 

och kvinnor (Wulcan & Nilsson, 2019). Utveckla en förlossningsplan var ett sätt för gravida 

kvinnor att tänka igenom och förbereda sig på förlossning. Barnmorskor upplevde att 

förlossningsplanen var ett bra verktyg som innehöll viktig information och underlättade 

kommunikationen med kvinnan (Anderson, Monardo, Soon, Tschann & Kaneshiro, 2017; 

Tobiasson & Lyberg, 2019). Barnmorskor upplevde dock att förlossningsplanen kunde 

medföra att kvinnor hade skapat falska förväntningar inför förlossning (Salomonsson m.fl., 

2010). 

Barnmorskor kan utifrån metoden föda utan rädslas fyra verktyg stödja och stärka kvinnor 

under förlossning. Dessa verktyg hjälper kvinnor finna kraft och trygghet att hantera rädslan. 

Första verktyget handlar om att hjälpa kvinnor kontrollera andningen genom att instruera 

kvinnor att andas mjukt och ljudlöst och efter varje värk avsluta med en suck och försöka 

slappna av. Med avspänning som andra verktyget kan barnmorskor guida kvinnor med mörk 

lugn röst när värken börjar och hjälpa kvinnor bli tunga i kroppen. Tredje verktyget är rösten 

som ska hjälpa kvinnor ljuda med mörk tonart vid krystningsfas. Sista verktyget tankens 

kraft hjälper barnmorskor genom att ge kvinnor positiva tankar och hjälpa kvinnor säga 

ordet ”ja” under värkarna för att vända negativa tankar, verktygen kan även förstärkas genom 

beröring för att minska kvinnors stress och oro. Målet är att stärka kvinnors självförtroende 

samt öka förmåga att hantera smärtan som kan bidra till positiv förlossningsupplevelse. 

Verktygen kan hjälpa kvinnor att ta kommando över kroppen under förlossning. Metoden 
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föda utan rädsla är effektiv hos kvinnor som vill känna sig förberedda inför förlossning och 

som har mycket rädsla (Heli, 2019). 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Till detta arbete valdes Berg och Lundgrens beskrivning av barnmorskors förhållningssätt vid 

barnafödande som bör vara stödjande och stärkande för att förtydliga barnmorskors roll i 

bemötandet hos kvinnor (Berg & Lundgren, 2010). Vårdandet främjar empowerment och 

stärker kvinnor genom att ta tillvara på kvinnors egna resurser. Vårdandet främjar hälsa och 

välbefinnande i övergångsprocesser under förlossning (Berg, 2010). I dagens samhälle utgår 

förlossningsvård från ett riskperspektiv med medicinska interventioner vilket gör att kvinnor 

blir identifierade som ett tillstånd mer än en helhet. Detta kan leda till att kvinnors naturliga 

oro för deras och barnets hälsa blir förstärkt vilket kan skapa rädsla (Nilsson, 2010). Att bli 

vårdad är ett mänskligt behov och har förekommit under alla tider. Viljan att vårda är därför 

genuin och mänsklig. Varje människa ska respekteras som en egen unik individ och 

professionellt vårdande bör utgå från ödmjukhet och respekt som central del i vårdandet. Ett 

gott vårdande bygger på en människosyn och en helhetssyn över hela människan och dennes 

livsvärld. I hälso- och sjukvård bör vården utgå från humanistisk värdegrund (Berg, 2010). 

 

Att barnmorskor har salutogent förhållningsätt som utgår från normaliserat synsätt på 

barnafödandet är viktigt. Vårdrelationen är central för ett stödjande och stärkande vårdande. 

Relationen bör vara personcentrerad för att bevara kvinnors värdighet men även möjliggöra 

för kvinnor att ta beslut över sin vård. I vårdande relationen behöver partner involveras 

(Berg, 2010). I mötet med kvinnor som har svår förlossningsrädsla bör barnmorskor visa 

tillit, respekt, öppenhet och förståelse för att identifiera kvinnors behov. Barnmorskor måste 

ta hänsyn till hela kvinnan och hennes unikhet för att uppnå stödjande och stärkande 

förhållningssätt. Det innebär att se kvinnors hela världsbild, erfarenheter och 

förutsättningar. Genom stöttning kan kvinnor stärka inre resurser och välbefinnande uppnås. 

Individanpassad vård stärks och värdighet bibehålls under förlossning när barnmorskor 

tydligt bekräftar att kvinnors personliga brev har lästs. Barnmorskor skapar trygghet genom 

att lyssna och ge information till kvinnor, vilket kan resultera i en tvåsidig samverkande 

relation. Kvinnor får då möjlighet att bearbeta rädslan och ta sig ur den svåra situationen 

som förlossningsrädsla innebär. Barnmorskor bör vara närvarande hos kvinnor under 

förlossning och det är till fördel om barnmorskor bara har en kvinna att vårda. Barnmorskor 

bör vara trygga i professionen för att kunna vårda kvinnor med förlossningsrädsla då det är 

en utmanande uppgift (Nilsson, 2010). 

2.7 Problemformulering 

Förlossningsrädsla kan skapa fysiska och psykiska problem innan, under och efter 

förlossning. Barnmorskor bör kunna bedriva självständigt arbete och bemöta kvinnor med 

förlossningsrädsla på ett professionellt sätt. Tidigare forskning visar att många kvinnor 
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upplever förlossningsrädsla som påverkar dagliga livet. Orsaker till förlossningsrädsla kan 

vara rädsla att tappa kontroll, osäkerhet vad som kan ske, inte ha kontroll över sig själv och 

känslan att inte föda fram barnet säkert. Att förlora barnet är även en orsak som kan bidra till 

rädslan. Omföderskors orsak till förlossningsrädsla kan bero på tidigare traumatisk 

förlossningsupplevelse. Barnmorskor upplever utmaningar på olika sätt med att bemöta 

dessa kvinnor och efterfrågar mer tid och utbildning. Det finns bristfällig forskning om 

barnmorskors erfarenhet av att bemöta dessa kvinnor utifrån ett stödjande och stärkande 

sätt. Eftersom förlossningsrädsla kan bidra till utdragna förlossningar, ökat behov av 

smärtlindring, mer akuta kejsarsnitt och negativa upplevelser av barnmorskor hos kvinnor 

avser detta arbete utifrån intervjuer med barnmorskor beskriva erfarenheter att bemöta 

kvinnor med förlossningsrädsla under förlossning. Detta för att bidra till ökad kunskap inom 

ämnet och ge kvinnor med förlossningsrädsla bästa möjliga bemötande.   

3 SYFTE 

Att beskriva barnmorskors erfarenheter av att bemöta kvinnor med förlossningsrädsla under 

förlossning.  

 

4 METOD 

4.1 Design 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats valdes till detta arbete för att se slutsatser av 

barnmorskors erfarenhet av förlossningsrädsla och göra en objektiv analys av intervjuerna. 

Kvalitativ metod användes för att studera deltagarnas erfarenhet (Henricson & Billhult, 

2017). Data samlades in genom intervjuer för att skapa förståelse av deltagarnas erfarenheter 

i mötet med kvinnor. Det gav ökad kunskap av vårdandet som fenomenet (Danielson, 2017). 

Materialet analyserades med hjälp av Graneheim och Lundgrens beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys (Lundgren & Hällgren-Graneheim, 2017).  
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4.2 Urval 

För att få subjektiv och detaljerad beskrivning av deltagarnas erfarenheter valdes att tio 

deltagare skulle intervjuas på en förlossningsavdelning i Mellansverige. 

Inklusionskriterierna var att barnmorskorna skulle ha erfarenhet av kvinnor med 

förlossningsrädsla från en förlossningsklinik, arbetat minst ett år inom förlossningsvård och 

vara svensktalande. Inga exklutionskriterier ansågs nödvändiga. 

 

Ett informationsbrev mejlades till verksamhetschefen på kvinnokliniken (se bilaga A) som 

godkände arbetet och vidarebefordrade informationsbrevet till enhetschefen på 

förlossningsavdelningen. Informationsbrev om arbetet och dess syfte sattes upp på 

förlossningsavdelningen där deltagarna som uppfyllde inklusionskriterierna kunde anmäla 

sitt intresse, vilket ingen gjorde. Enhetschefen gjorde ett strategiskt urval och valde ut sju 

barnmorskor som uppfyllde inklusionskriterierna (Henricson & Billhult, 2017). Dessa sju 

kontaktades via telefon och en avböjde medverkan i arbetet. Fem ytterligare deltagare 

tillfrågades muntligt att medverka varav fyra var intresserade. Två av dessa bokades in och 

resterande föll bort på grund av tidsbrist hos författarna och sjukdom hos en deltagare. 

Intervjuerna genomfördes med totalt åtta barnmorskor. Datainsamlingen avslutades då 

saknad av fler intresserade deltagare fanns och materialet ansågs mättat (Olsson & Sörensen, 

2011).  

4.3 Datainsamlingsmetod 

Intervjuer med semistrukturerade frågor användes som datainsamlingsmetod för att få svar 

på deltagarnas erfarenheter. Frågorna strukturerades i en viss ordning men behövde inte 

besvaras i den följden. De semistrukturerande frågorna utgick från en intervjuguide (se 

bilaga B) som användes som stöd under intervjuerna (Danielson, 2017). Intervjuguiden 

innehöll två frågor som berörde deltagarnas yrkeserfarenhet, en introduktionsfråga, åtta 

nyckelfrågor samt två avslutande frågor. Intervjuguiden kommenterades av handledaren och 

godkändes efter någon ändring. En pilotintervju genomfördes för att se om frågorna fick 

fram efterfrågat material som besvarade syftet (Danielson, 2017). Inga ändringar ansågs 

nödvändiga efter utförd pilotintervju så denna inkluderades i resultatet. Resterade intervjuer 

skedde följsamt mot deltagarna och miljön samt att författarna var flexibla för förändringar 

som kunde uppstå under intervjuerna (Henricsson & Billhult, 2017).  

4.4 Genomförande 

Inför varje intervjustart informerades deltagarna muntligt och skriftligt om arbetet och dess 

syfte. Deltagarna fick skriva under samtyckesblanketten (se bilaga C) som innehöll samtycke 

till deltagande, intervjuerna spelades in, alla uppgifter behandlades konfidentiellt och 

deltagandet kunde avbrytas när som helst under arbetsprocessen. Intervjuerna spelades in 

med två mobiltelefoner och varade mellan 20–40 minuter. Intervjuerna genomfördes i ett 

avskilt rum på förlossningsavdelningen eller närliggande lokal. Författarna till arbetet 
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turades om att intervjua och den andra satt då som bisittare. Bisittaren var ansvarig för 

transkribering av intervjun. Intervjuerna transkriberades och blev mellan fem-åtta sidor. 

Intervjuerna skedde under en tre veckors period.  

4.5 Analysmetod 

Kvalitativ manifest innehållsanalys användes som analysmetod då den är användbar vid 

abstraktion och tolkning och användbar på utskrivna inspelade intervjuer baserade på 

deltagares erfarenheter (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Alla intervjuer 

avidentifierades med nummer i transkriberade texten för att materialet skulle vara 

konfidentiellt (Danielson, 2017). Transkriberat material lästes igenom vid upprepade 

tillfällen för att skapa helhetsbild. Varje intervju färgkodades och meningsenheter 

identifierades från varje intervju och sattes in i en tabell. Meningsenheterna lästes igenom 

flertal gånger för att se om arbetets syfte besvarades. Meningsenheterna sattes in i tabellen 

(se tabell 1) och kondenserades för att göras mer hanterbara (Graneheim & Lundman, 2004). 

De kondenserade meningsenheterna sattes in i ett nytt dokument och skrevs ut. Dessa 

klipptes sedan ut och lades på ett bord och varje kondenserad meningsenhet fick en kod för 

att skapa nya reflektioner av materialet (Graneheim & Lundman, 2004). De kondenserade 

meningsenheterna bearbetades upprepade gånger för att koderna med liknande innehåll 

skulle bilda subkategorier och kategorier utifrån innehåll (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2017). 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalys  

MENINGSENHETER KONDENSERAD 

MENINGSENHET 
KOD SUBKATEGORI KATEGORI 

Det är väl ta med 
partner från början i 
samtalet. Ja, 
han/hon kan vara 
lika rädd också eller 
ha sin egen agenda 
liksom har med sig. 
Det kanske inte är 
hans, det kanske är 
hennes första med 
inte hans. Han 
kanske har varit med 
om en förlossning 
som varit 
förskräcklig, har ju 
hänt (3) 

...ta med partner 
från början i 
samtalet... 
han/hon kan 
vara rädd eller ha 
sin egen 
agenda... det 
kanske är hennes 
första med inte 
hans. Han 
kanske har varit 
med om en 
förlossning som 
varit 
förskräcklig...  

Att involvera 
partner. Att se 
partners rädsla. 

Att göra 
partnerna 
delaktiga 

 

 

 

 

 
Skapa en 
vårdande 
relation 
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att dom ska känna 
sig trygga att det ska 
va lugnt ee… aa 
respektfullt, ja det är 
svårt att säga men 
att det ska va en, att 
dom ska känna sig 
att det ska vara en 
trygg plats liksom så 
tryggt det nu går att 
göra i en 
förlossningssituation 
och att man ger mkt 
information för det 
tycker jag är 
jätteviktigt och det 
är viktigt i yrket 
överlag liksom att 
informera och skapa 
trygghet genom att 
få kunskap (7) 

...dom ska känna 
sig trygga... att 
det ska vara en 
trygg plats... så 
tryggt det nu 
går... ge mycket 
information... 
det är viktigt i 
yrket överlag att 
skapa trygghet 
genom att få 
kunskap... 

Göra kvinnan 
trygg. Informera 
för trygghet. 
Kunskap ger 
trygghet.  

Att skapa 
trygghet 

4.6 Forskningsetiska övervägande 

Målet var att hålla hög kvalitet på arbetet och skydda individen från psykisk och fysisk skada 

samt inte kränka eller förnedra. Därav har arbetet tagit hänsyn utifrån Vetenskapsrådets 

(2002) beskrivning av de fyra huvudprinciperna. Dessa principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet 

uppfylldes genom att verksamhetschefen och deltagarna fick muntlig och skriftlig 

information om arbetes syfte och tillvägagångsätt innan intervjustart. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att deltagandet var frivilligt samt att deltagarna kunde välja att avbryta sitt 

medverkande när som helst under arbetsprocessen. Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn 

genom att deltagarna fick information om att intervjun var konfidentiell och att allt material 

förvarades oåtkomligt från alla utomstående. Deltagarna fick även information om att 

personuppgifter under analysprocessen och i resultat som presentades i form av citat skulle 

avidentifierats. Nyttjandekravet uppfylldes genom att insamlat materialet enbart användes 

till arbetet och lämnades inte ut till någon utomstående för annan användning 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

5 RESULTAT 

Barnmorskorna som intervjuades hade arbetat mellan två och 42 år. Många av 

barnmorskorna hade arbetat på andra arbetsplatser än förlossningsavdelning till exempel 

mödravård, BB och gynekologisk avdelning. Barnmorskornas erfarenheter av att bemöta 
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kvinnor med förlossningsrädsla under förlossning delas in i elva subkategorier som bilda fyra 

kategorier (se tabell 2). 

 Tabell 2: Subkategorier och kategorier 

 

 

 

 

 

5.1 Barnmorskornas förhållningssätt  

I mötet med kvinnorna med förlossningsrädsla var tre delar i barnmorskornas 

förhållningssätt centrala för att underlätta bemötandet. Dessa var att vara bekräftande, att 

vara lugn och att vara tydlig och genom att tillämpa dessa kunde barnmorskorna bemöta 

kvinnorna på ett optimalt sätt.  

5.1.1 Att vara bekräftande 

Barnmorskorna försökte se hela kvinnan samt vilka behov som fanns, för att kunna bekräfta 

behoven och önskemålen. När barnmorskorna träffade kvinnorna med förlossningsrädsla var 

det betydelsefullt med ett förhållningsätt där kvinnornas rädsla bekräftades ”Ja men att man 

ska bemöta patienten med respekt eeh tro på henne historia tro på hennes rädsla och 

bekräfta henne” (Intervju 1). I mötet med kvinnorna beskrev en del av barnmorskorna att 

bemötandet underlättades om medvetenheten om kvinnornas rädsla fanns från början. Detta 

gjorde att barnmorskorna från början kunde använda tillvägagångsätt som var anpassade för 

kvinnorna med förlossningsrädsla. Barnmorskorna tog rädslan på allvar och visade förståelse 

för att kvinnorna upplevde detta och att det var självklart att egna värderingar åsidosattes i 

bemötandet. Hos omföderskor ville barnmorskorna ge kontinuerlig bekräftelse att 

förlossningen fortlöpte normalt för att kvinnorna inte skulle återuppleva tidigare negativa 

upplevelser. 

SUBKATEGORIER KATEGORIER 

Att vara bekräftande 

Barnmorskornas förhållningssätt Att vara lugn 

Att vara tydlig 

Att skapa trygghet 

Skapa en vårdande relation Att samarbeta 

Att göra partnerna delaktiga 

Att använda förlossningsplan 
Tillämpa pedagogiska hjälpmedel  

Att använda metoden föda utan rädsla 

Att inte ha tid 

Barnmorskornas utmaningar Att inte nå fram 

Att inte kunna tillgodose önskemål 
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 … om man är flerföderska har händelsen bakom sig måste man ta hänsyn till det men man vill 

liksom att dom ska befinna sig i nuet och den här förlossningen som ska bli den här gången 

kanske blir en jättebra upplevelse eeh det kanske inte alls blir som den förut … (Intervju 7) 

Enligt barnmorskorna var det betydelsefullt för kvinnorna att behov och önskemål 

bekräftades av barnmorskorna. Barnmorskorna hade en grundförståelse att det inte var lätt 

att befinna sig som kvinna i förlossningssituationen. Barnmorskorna visade respekt och 

ödmjukhet samt bekräftade kvinnornas känslor och upplevelser ”men det är deras upplevelse 

och en upplevelse är svårt att förklara för någon annan, det är deras då kan vi försöka hur 

mycket som helst men det är deras rädsla” (Intervju 3). Kvinnornas upplevelse var central 

och utifrån detta försökte barnmorskorna bemöta kvinnornas önskemål så långt vården tillät. 

5.1.2 Att vara lugn  

Barnmorskorna beskrev att en del i förhållningsättet var att behålla lugnet i mötet när 

kvinnorna hade förlossningsrädsla. Genom att vara lugn runt omkring kvinnorna 

underlättade bemötandet och det visade kvinnorna att barnmorskorna tog sig tid ”Jag tror att 

kanske jag tänker extra på att vara mer lugn att sitta ner och samtala när man träffar hälsar 

på dom första gången” (Intervju 6). Att behålla ett lugn var betydelsefullt trots känsla av 

stress hos barnmorskorna för att inte påverka kvinnornas rädsla negativt. I akuta situationer 

försökte barnmorskorna hinna ta sig tid att förklara på ett lugnt sätt vad som skulle hända så 

kvinnorna kunde behålla sitt lugn ”försöker gå in i ett lugnt skede och presentera mig ja sen 

ibland kan det vara akut men att man försöker ändå bemöta på ett lugnt sätt” (Intervju 1). 

Barnmorskorna beskrev vikten av att inte förvärra rädslan genom att skynda på vissa 

moment utan ta det i kvinnornas takt. 

5.1.3 Att vara tydlig 

En annan viktig del i förhållningssättet enligt barnmorskorna var tydlighet. Barnmorskorna 

beskrev en grundsten i tydlighet var kontinuerlig kommunikation med kvinnorna. 

Kommunikationen innefattade rak och saklig information samt förberedande information. 

En del av barnmorskorna gav information i förebyggande syfte för att skapa tydlighet över 

närmsta händelseförlopp ”Att hinna förklara ordentligt tror jag och inte bara vad som händer 

nu utan också det här tror jag kommer hända inom jamen jag jobbar nog ungefär inom två 

timmar spann …. man är asså övertydlig med dom här patienterna” (Intervju 2). 

Informationen fick inte lindas in i komplicerade begrepp utan skulle förstås av kvinnorna.  

 

Barnmorskorna beskrev att tydligheten borde följas med genom hela vårdförloppet. I akuta 

situationer där barnmorskorna snabbt behövde ändra kvinnornas önskemål var tydligheten 

av extra vikt. Att ge information till kvinnorna efter en sådana händelser var viktigt för att 

motverka negativa förlossningsupplevelser ” … då försöker jag förklara varför så att dom 

verkligen får veta varför det blir som det blir och förklarar efteråt varför det blev som det 

blev” (Intervju 7). 
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Enligt barnmorskorna var tydlighet svårt i bemötandet när språkförbristningar fanns. 

Barnmorskorna beskrev då att ömsesidig kommunikation eller tydlig information till 

kvinnorna försvårades.  

5.2 Skapa en vårdande relation  

Att skapa en vårdande relation var centralt i bemötandet för barnmorskorna. Den vårdande 

relationen utgick från att skapa trygghet, att kunna samarbeta och att göra partnerna 

delaktiga för att minska rädslan hos kvinnorna.  

5.2.1 Att skapa trygghet  

Barnmorskorna beskrev att en vårdande relation byggde på trygghet i mötet med kvinnorna. 

När kvinnorna hade en känsla av att befinna sig på en trygg plats kunde kvinnorna bli mer 

lugna och slappnade av. Detta kunde öka möjligheterna för progress av förlossningen ”Åh att 

dom ska känna sig trygga att det ska va lugnt eeh respektfullt ….  att dom ska känna sig att 

det ska vara en trygg plats liksom så tryggt det nu går att göra i en förlossningssituation … ” 

(Intervju 7). Enligt barnmorskorna var det viktigt att känna av hur kvinnorna kunde bemötas 

utifrån personlighet och rådande stämning som kvinnorna befann sig i.  

 

När barnmorskorna bemötte kvinnorna med respekt, ingav förtroende och försökte tillgodose 

önskemål kunde trygghet skapas ” … det är väl klart om dom inte har förtroende för mig då 

kan man inte känna sig trygg heller nä så att det är väl såna saker … ” (Intervju 5). 

Barnmorskorna ville bemöta kvinnorna så de kände trygghet att våga fråga och kände sig 

delaktiga under förlossning. Barnmorskorna försökte återge kvinnornas känsla av kontroll 

för att öka tryggheten då barnmorskornas erfarenhet var att brist på kontroll kunde förvärra 

rädslan ” … det kan vara avsaknad av kontroll som gör att man blir rädd eller jobbigt försöker 

återge lite av den kontrollen i den mån man kan till dom kvinnorna eller till dom familjerna 

man möter … ” (Intervju 5). Att skapa trygghetskänsla var extra viktig i situationer där 

förlossningen inte gick som förväntat för att inte förvärra kvinnornas rädsla.  

 

Enligt barnmorskorna behövde vissa moment anpassas i mötet då kvinnornas rädsla kunde 

vara relaterade till olika orsaker. Barnmorskorna gick inte in med medicintekniska 

instrument i början av mötet för att undvika känsla av att inte vara trygg ”Det är ju dels att 

jag inte går in med stickvagnen det första jag gör .... och inte springer in och är jättestressad 

eller så” (Intervju 1). 

 

Svårighet med att bibehålla trygghet var när kvinnornas önskemål inte kunde följas. 

Barnmorskorna försökte i dessa situationer förmedla att de gjorde allt i sin makt för 

kvinnorna och för att bidra till en positiv förlossningsupplevelse. 
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5.2.2 Att samarbeta  

En fördel i bemötandet var när kvinnorna och barnmorskorna kunde samarbeta, vilket 

bidrog till en vårdande relation. När kvinnorna blev delaktiga och fick vara med i besluten 

kring förlossningen beskrev barnmorskorna ett väl fungerande samarbete ” … att man gör 

upp en plan och man ser till att hon är med på besluten eller det beslut som tas och så” 

(Intervju 6). Under förlossning var barnmorskornas önskan att sträva mot samma mål, 

tillsammans med kvinnorna, då det var kvinnornas förlossning och barnmorskorna bistod.  

 … asså det är ett samarbete det är hennes förlossning men det är jag som handlägger 

förlossningen och den måste vi jobba med tillsammans jag tycker det är så gott som omöjligt 

att jobba med en patient om man inte sitter på samma tåg …  (Intervju 2) 

Barnmorskorna beskrev svårigheter med samarbetet när kvinnorna inte accepterade 

barnmorskornas handläggning utifrån kunskapen som barnmorskorna besatt om 

förlossningsvård. 

5.2.3 Att göra partnerna delaktiga  

För att skapa en vårdande relation med kvinnorna beskrev barnmorskorna att partnerna 

hade en viktig roll under förlossning och behövde därför bli delaktiga. Enligt barnmorskorna 

blev partnerna mer tillbakadragna när kvinnorna var rädda ”Ofta tycker jag att det blir lite så 

eeh när kvinnorna är rädd så tar partnern konstigt nog ett steg bakåt... ” (Intervju 4). I 

sådana situationer var det viktigt att involvera partnerna för att kvinnorna skulle känna sig 

mer tillfreds och mindre rädd. Barnmorskorna försökte öka delaktigheten genom att 

involvera partnerna i samtalet från början. Barnmorskorna försökte även tilldela partnerna 

uppgifter som kunde underlätta för kvinnorna under förlossning och skapade känsla hos 

partnerna att vara betydelsefulla.  

 

Barnmorskorna beskrev att partnerna kunde ha egen rädsla kring förlossning som tog sig i 

uttryck på olika sätt. Partnerna kunde på så sätt påverka bemötandet mellan barnmorskorna 

och kvinnorna genom partnernas egna frustration för hela förlossningssituationen.   

 Men han var inte bearbetat så då fick vi göra upp en plan hur ofta han kunde gå utanför 

rummet och att han skulle se till att han fick i sig nåt att äta och ni vet gå en liten promenad 

och kissrunda *skratt* Amen sådär mm och det tror jag för hennes skull också blir bättre om 

han är lite nöjd. (Intervju 2) 

Barnmorskorna behövde även bemöta partners rädsla för att skapa bättre förutsättningar för 

kvinnorna att hantera rädslan under förlossning. 
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5.3 Tillämpa pedagogiska hjälpmedel  

Barnmorskorna behövde tillämpa pedagogik i mötet med kvinnorna med förlossningsrädsla 

för att minska kvinnornas rädsla och underlätta bemötandet. Därför använde barnmorskorna 

kvinnornas förlossningsplan och metoden föda utan rädsla i mötet.   

5.3.1 Att använda förlossningsplan   

Att tillämpa pedagogik i mötet med kvinnor med förlossningsrädsla var viktigt. För att 

bemöta kvinnorna pedagogiskt använde barnmorskorna kvinnornas förlossningsplaner, 

eftersom dessa innehöll kvinnornas egna önskemål och tankar.  

Det är ju lite tudelat det är ju jättebra för då har man ju ett verktyg att gå efter men det är ju 

också om någonting avviker från den så blir det ju ofta lite mer panik… ehm det är ju både sina 

fördelar och sina nackdelar. (Intervju 4) 

När kvinnorna hade utformat förlossningsplaner under graviditeten beskrev barnmorskorna 

att kvinnorna hade påbörjat bearbetning av rädslan. Barnmorskorna kunde då i mötet 

förhålla sig till kvinnornas utformade plan vilket underlättade bemötandet ”Eeh jag tycker 

fördelen med att möta kvinnor som har den ”diagnosen” eller den liksom är ju att man 

kanske har en utarbetat plan … ” (Intervju 5). Förlossningsplanen kunde även underlätta för 

barnmorskorna att tillämpa pedagogik och ge individuellt stöd till kvinnorna då önskemål 

fanns tydligt skrivet i journalen. Enligt barnmorskorna var det viktigt för kvinnorna att 

barnmorskorna talade om att förlossningsplanen var läst, för att uppmärksamma att 

kvinnornas behov och önskemål var sedda. 

 

Svårigheter med att vara pedagogisk vid användning av förlossningsplan enligt 

barnmorskorna var att besvikelse kunde skapas hos vissa av kvinnorna om planen inte kunde 

upprätthållas. Barnmorskorna beskrev att kvinnorna kunde vara svårare att motivera när 

andra åtgärder som inte utgick från förlossningsplanen krävdes.  

Ja det kan vara att det kan bli en väldigt stor besvikelse asså besvikelsen kanske blir större om 

det inte blir så som har planerat eeh att man måste frångå planen för att det händer saker och 

så eeh och tiden inte finns och så vidare …  (Intervju 7) 

Barnmorskornas känsla av krav kunde öka för att få förlossningsplanen tillgodosedd vilket 

kunde försvåra det pedagogiska bemötandet för barnmorskorna.  

5.3.2 Att använda metoden föda utan rädsla 

En del av barnmorskorna beskrev metoden föda utan rädsla som ett sätt att tillämpa 

pedagogiken i bemötandet under förlossning. Enligt barnmorskorna kunde föda utan rädslas 

fyra verktyg ge positiv inverkan när kvinnorna var rädda och stressade. Barnmorskorna 

kunde tillsammans med kvinnorna genom beröring, rösten och ge redskap att kunna slappa 

av öka möjligheten för kvinnorna att bli lugna.  
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Nu har vi gått ”föda utan rädsla” den kursen och den tycker jag är väldigt bra och ta till just för 

att den här förlossningsrädda kvinna att man som är verkligen uppe i taket och jättespänd och 

sånt att man ändå kan få ner och andas så den är jätteotroligt bra hjälpmedel (Intervju 1). 

Svårigheter var när kvinnorna inte ville bli berörda eller när barnmorskorna inte kände sig 

bekväma med att använda något av verktygen. Barnmorskorna beskrev en önskan av 

kontinuerlig utbildning av metoden föda utan rädsla.  

5.4 Barnmorskornas utmaningar  

Barnmorskornas erfarenhet var att olika utmaningar för att ge ett gott bemötande till 

kvinnorna med förlossningsrädsla fanns. Utmaningar beskrevs som att inte ha tid, att inte nå 

fram och att inte kunna tillgodose önskemål.  

5.4.1 Att inte ha tid   

Enligt barnmorskornas erfarenhet var tiden viktig för bemötandet hos kvinnorna med 

förlossningsrädsla ”ja det viktigaste är ju tiden den finns ju inte riktigt alltid .… men ahh tid 

är det absolut bästa” (Intervju 4). Barnmorskorna beskrev därför att tiden var en stor 

utmaning i bemötandet. Brist på tid var oftast orsaken till att barnmorskornas närvaro 

minskade. Enligt barnmorskorna kunde detta resultera i att kvinnorna upplevde känslan att 

vara övergivna. Vid tidsbrist var det viktigt för barnmorskorna att skapa en känsla av närvaro 

hos kvinnorna trots att barnmorskorna inte kunde vara i rummet hela tiden. 

Jag brukar ändå säga att vi finns där utanför, vi är här det är vi två eller tre om det är någon 

student, vi finns här utanför och vi har kontroll på din kurva såna där saker att det ska känna 

sig jag har inte glömt bort dom även fast vi inte är där (Intervju 3)  

Barnmorskorna beskrev att tidsbristen kunde uppstå när patientflödet var högt vilket gjorde 

att barnmorskorna hade många patienter. Barnmorskorna försökte i största mån inte ansvara 

för mer än en kvinna med förlossningsrädsla åt gången för att ha tiden och öka 

förutsättningen för bättre bemötandet ”nej asså det skulle väl vara idealt om man hade en 

förlossningsrädd kvinna att man fick ägna sig enbart åt henne … ” (Intervju 4). 

Barnmorskorna försökte planera in medicinska interventioner när tid fanns för att skapa mer 

närvaro hos kvinnorna. 

5.4.2 Att inte nå fram 

Utmaningar i bemötandet kunde uppstå när barnmorskorna inte kunde nå fram till 

kvinnorna. Barnmorskorna beskrev orsaker till att inte nå fram kunde vara om kvinnorna var 

stressade eller smärtpåverkade ” … om hon inte är mottaglig kanske har så ont så hon ligger 

blundar kanske hela tiden och kryper ihop eller så då är det inte så lätt att prata med nån … ” 

(intervju 6).  
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En annan orsak till att inte nå fram kunde vara personkemin som inte stämde mellan 

kvinnorna och barnmorskorna. I sådana situationer beskrev barnmorskorna vikten att ta 

hjälp av kollegor, eftersom kollegorna kunde komplettera varandra för att skapa bättre 

bemötande för kvinnorna ” … att det är en undersköterska som är jätteduktig på 

kommunikation då kan man tycka att barnmorskerollen är väl att leda litegrann och sådär 

men det är ju ett vårdparsarbete det här … ” (Intervju 8). I situationer där barnmorskorna 

inte alls nådde fram önskade barnmorskorna att kvinnorna vågade ta initiativ att byta 

personal eftersom kvinnornas förlossningsupplevelse var centralt.  

 

Hos kvinnorna med sekundär förlossningsrädsla beskrev barnmorskorna att det kunde vara 

svårare att nå fram, eftersom kvinnorna kunde ha svårt att se denna förlossning som en 

enskild upplevelse oberoende av tidigare förlossning.    

5.4.3 Att inte kunna tillgodose önskemål  

Enligt barnmorskorna var en utmaning när kvinnornas önskemål inte kunde tillgodoses då 

barnmorskorna behövde förhålla sig till verksamhetens instruktioner och PM. Detta kunde 

leda till att bemötandet försvårades när barnmorskorna hamnade mittemellan kvinnornas 

önskemål och verksamheten.  

Det är ju litegrann förväntningar i klinikens regler, normer, de skriva PM och så vidare men du 

har ju också att förhålla dig till patientens egna önskemål och ibland känns det ju som att vi är 

litegrann på kontrovers med varandra …  (Intervju 8) 

En annan utmaning var situationer där interventioner krävdes för att bibehålla 

patientsäkerheten som kunde upplevas negativt hos kvinnorna. Eller att barnmorskorna inte 

kunde förutse förlossningsförloppet eftersom det kunde skapa besvikelse hos kvinnorna när 

oväntade händelser inträffade. Kvinnornas besvikelse kunde bero på att önskemål inte blev 

uppfyllda. 

… och det vi gjorde då var att drog fram en sugklocka men så de vart inte bra så för då gick vi 

över hennes plan men vad vi skulle göra snabbaste vägen ut var åt det hållet så där kan jag 

tycka i efterhand att man kanske gjorde ett övergrepp … (Intervju 1) 

Hos kvinnorna med många önskemål kunde barnmorskorna uppleva utmaningar när inte 

alla önskemål kunde uppfyllas. En del av barnmorskorna beskrev att utmaningen kunde vara 

när de bistått kvinnorna genom förlossningen som inte slutade efter kvinnornas tänkta 

förlossningsförlopp, vilket kvinnorna kunde uppleva som en negativ förlossningsupplevelse ” 

… då kanske vi tycker som svarte-petter att åh här har vi hållit på i 1,5 dygn med henne och 

tragglat till vilken .... det hade varit enklare att göra ett beslut om det här för två dygn sen …” 

(Intervju 8). 

 

En del av barnmorskorna beskrev utmaningar när det stod mellan kvinnornas önskan och 

andra yrkeskategorier att ta hänsyn till. Barnmorskorna beskrev framför allt situationer där 

kvinnorna önskade epidural och barnmorskorna inte kunde få kvinnornas önskemål 
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tillgodosett just då. Barnmorskorna kände stort ansvar för att ge kvinnorna en positiv 

förlossningsupplevelse. Svårigheter med att tillgodose önskemål blev när tillräckligt med 

resurser i verksamheten inte fanns att tillgå, vid till exempelvis personalbrist eller 

överbeläggningar.  

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av barnmorskornas erfarenhet av att bemöta kvinnor med förlossningsrädsla 

under förlossning beskrevs utifrån kategorierna barnmorskornas förhållningssätt, skapa en 

vårdande relation, tillämpa pedagogik och barnmorskornas utmaningar. Författarna anser 

att vara bekräftande och skapa trygghet som barnmorska är viktigast för att uppnå en 

vårdande relation. Orsaken till detta försvårades när barnmorskorna inte hade tid i mötet. 

Detta stärks av Berg och Lundgren (2010) som menar att barnmorskor bör ta hänsyn till hela 

kvinnan och endast vårda en kvinna för att uppnå stödjande och stärkande förhållningssätt 

(Berg, 2010).  

 

I mötet med kvinnorna med förlossningsrädsla bekräftade barnmorskorna kvinnornas rädsla 

och tog den på allvar. Då kvinnornas upplevelse var central utgick barnmorskorna från att se 

kvinnornas behov. Barnmorskorna beskrev att vara lugn och tydlig under mötet skapade 

möjligheter att inte förvärra kvinnornas rädsla. Berg (2010) nämner att barnmorskor bör 

möta kvinnor med förlossningsrädsla med respekt, öppenhet och se hela kvinnan. Tidigare 

forskning nämner att barnmorskor behöver bevara lugnet i mötet, vara lyhörda, ta kvinnors 

rädsla på allvar och bekräfta den (Fenwick m.fl., 2015; Tobiasson & Lyberg, 2019). 

Författarna anser att när barnmorskor respekterar kvinnor och rädslan visar barnmorskor att 

hela kvinnan synliggörs. Kvinnorna kan då få en positiv förlossningsupplevelse där tron på 

sig själva, sina kroppar och förmågan att föda barn stärks. Detta kan leda till att kvinnor 

upplever att barnmorskor är närvarande vilket är centralt för ett stödjande och stärkande 

förhållningssätt (Berg, 2010).  

 

Från början i mötet försökte barnmorskorna skapa känsla av trygghet hos kvinnorna som är 

en del av barnmorskors roll (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). Barnmorskorna beskrev 

att en vårdande relation skapades om kvinnorna kände trygghet under förlossning och detta 

underlättade bemötandet. Orsaker till förlossningsrädsla beror på abstrakta känslor, 

osäkerhet om vad som ska hända, känslan av att tappa kontroll och att sjukhusmiljö kan 

upplevas som en otrygg plats (Fenwick m.fl., 2015; Kizilirmak & Baser, 2014; Wahlbäck m.fl., 

2018). Barnmorskor kan genom förhållningssättet vara tydlig och skapa trygghet hos kvinnor 

vilket bidrar till en vårdande relation och bevara kvinnors värdighet. Genom att ge 

information kan barnmorskor ge tillbaka en del av kvinnors känsla av kontroll i den okända 
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situationen för att skapa trygghet. Kvinnor får då möjlighet att ta sig ur rädslan och hantera 

situationen under förlossning. Även i Berg och Lundgrens beskrivning kan trygghet skapas 

genom att ge kvinnor information (Nilsson, 2010). 

 

Barnmorskorna beskrev att samarbete underlättade bemötandet eftersom kvinnorna kände 

sig mer sedda och delaktiga. När kvinnor är delaktiga i beslut bevaras kvinnors värdighet i 

relationen och personcentrerad vård skapas (Berg, 2010). Tidigare forskning tar upp att det 

var viktigt att ta tillvara på kvinnors resurser och göra kvinnor delaktiga för att bibehålla 

värdighet (Tobiasson & Lyberg, 2019). Barnmorskorna beskrev att det var viktigt att göra 

partnerna delaktiga och bemöta partnernas rädsla när sådan fanns för att kunna skapa en 

vårdande relation. Författarna ser en skillnad då tidigare forskning nämner att barnmorskor 

anser att kvinnor behöver stöd av anhörig men att partners stöd inte är självklart om partner 

är rädda (Salomonsson m.fl., 2010). Det kan förklaras av att forskningen inte utgår från 

partners perspektiv utan fokus var enbart på kvinnors förlossningsupplevelse. Kvinnor 

befinner sig i en utlämnad situation under förlossning vilket kan öka rädslan. Därför är det 

viktigt att barnmorskor tar tillvara på kvinnors resurser för att främja empowerment och på 

så sätt minska förlossningsrädsla. Barnmorskor bör beakta att partner har en viktig roll 

under förlossning men kan behöva hjälp att involveras. Barnmorskor bör samarbeta med 

både partner och kvinnor för att kvinnor inte ska känna sig ensamma i situationen och för att 

förlossningsupplevelsen är betydelsefull för båda. För att partner ska kunna stötta kvinnor 

under förlossning behöver barnmorskor bekräfta och bearbeta även partners rädsla. 

Stöttningen till kvinnor ökar under förlossning när partner är involverade och den vårdande 

relationen främjas när barnmorskor bekräftar att förlossningsupplevelsen tillhör både 

kvinnor och partner. Enligt Berg (2010) bör barnmorskor vårda både kvinnor och partner för 

att uppnå en vårdande relation. 

 

Barnmorskornas erfarenheter av förlossningsplan var att den var en fördel i bemötandet när 

förlossningen gick enligt planen. När förlossningen inte gick enligt planen kunde besvikelsen 

bli ännu större hos kvinnorna med en förlossningsplan än hos kvinnorna utan 

förlossningsplan, vilket försvårade barnmorskornas pedagogiska bemötande. När kvinnorna 

hade en förlossningsplan bekräftade barnmorskorna att förlossningsplanen var läst för att 

synliggöra detta för kvinnorna. Även tidigare forskning visar att barnmorskor upplever att 

förlossningsplanen är ett bra verktyg som kan underlätta kommunikationen vid bemötandet 

(Anderson m.fl., 2017). Dock kan falska förväntningar uppstå hos kvinnor när en 

förlossningsplan fanns (Salomonsson m.fl., 2010). En förlossningsplan skapar möjlighet att 

tillämpa pedagogiskt bemötande och ger barnmorskor förståelse för kvinnors behov under 

förlossning. För att minska känslan av krav hos barnmorskor bör barnmorskor vara tydliga 

med att alla önskemål inte alltid kan tillgodoses samt informera anledningen till detta för att 

inte påverka bemötandet negativt. Då användning av förlossningsplan kan vara ett 

hjälpmedel för att ge individanpassad vård och bibehålla kvinnors värdighet, vilket styrks av 

Berg och Lundgrens beskrivning (Nilsson, 2010). 

 

Barnmorskorna beskrev att metoden föda utan rädsla kunde underlätta bemötandet hos 

kvinnorna med förlossningsrädsla på ett pedagogiskt sätt. Metoden kunde användas för att få 

kvinnorna att känna mindre rädsla. Ingen tidigare forskning inom detta ämne har påträffats. 
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Författarna anser att metoden kan hjälpa barnmorskor att minska kvinnors rädsla och stärka 

kvinnors tro på att kunna föda barn samt göra partner delaktiga, vilket är Berg och 

Lundgrens (2010) beskrivning av barnmorskors förhållningssätt.  

 

Att inte ha tid var en utmaning för barnmorskorna eftersom bemötandet kunde påverkas 

negativt. För att ge optimalt bemötande försökte barnmorskorna ta hand om en kvinna med 

förlossningsrädsla åt gången. Nilsson (2010) nämner att ha endast en kvinna med 

förlossningsrädsla att vårda är en fördel för att kunna ge mer närvaro. Författarna anser att 

när barnmorskor vårdar en kvinna skapas möjlighet att vara mer närvarande både fysiskt och 

mentalt eftersom barnmorskor då inte behöver lämna kvinnor ensamma. Detta nämns även i 

etiska koden för barnmorskor (Svenska barnmorskeförbundet, 1999). Vid tidsbrist kan 

barnmorskor inte behålla samma lugn eller ge tydlig information på ett optimalt sätt. Den 

vårdande relationen påverkas när barnmorskor inte har tiden att skapa känsla av trygghet 

eller göra partner delaktiga under förlossning, vilket påverkar samarbetet med kvinnor. Att 

inte ha tid kan hindra kontinuerlig närvaro vilket påverkar bemötandet negativt. Även att 

tillämpa pedagogik vid bemötandet påverkas negativt eftersom tiden inte finns att vara 

närvarande hos kvinnor. Tidigare forskning nämner att barnmorskor efterfrågar mer tid då 

kvinnor med förlossningsrädsla kräver mycket tid (Larsson m.fl., 2016; Salomonsson m.fl., 

2010). Detta styrks med att kvinnor upplever känslan av att bli lämnad ensamma i rädslan 

(Wahlbäck m.fl., 2018). 

 

Barnmorskorna beskrev att kvinnorna med förlossningsrädsla ofta hade många önskemål 

som kunde bli en utmaning då bemötandet påverkades negativt. Exempel var när kvinnornas 

önskemål inte gick ihop med verksamhetens riktlinjer. Ett annat återkommande önskemål 

som barnmorskorna beskrev var när kvinnorna behövde epidural och inte kunde få den just 

då. Tidigare forskning belyser att barnmorskor upplever utmaningar med att möta kvinnor 

med förlossningsrädsla och känner stort ansvar för att bidra till en positiv 

förlossningsupplevelse för kvinnor (Tobiasson & Lyberg, 2019). Ett stödjande och stärkande 

förhållningsätt bygger på att barnmorskor ser kvinnors unikhet i mötet (Nilsson, 2010). 

Därför kan svårigheter i bemötandet enligt författarna uppstå när barnmorskor tar hänsyn 

till andra professioner eller riktlinjer under kvinnors förlossning som inte tillgodoser 

kvinnors specifika önskemål. Barnmorskor bör i sådana situationer bekräfta kvinnor, ha 

förståelse för kvinnors situation och vara tydliga med att de gjort allt i sin makt för att 

tillgodose kvinnors önskningar.   

 

Barnmorskorna beskrev när kvinnorna upplevde att personkemin inte stämde och 

barnmorskorna inte kunde nå fram var det viktigt att kvinnorna skulle våga ta initiativ att 

byta barnmorska. Tidigare forskning har inte belyst detta utan nämner att barnmorskor kan 

uppleva vissa kvinnor med förlossningsrädsla som provokativa (Salomonsson m.fl., 2010). 

Forskningen benämner inte heller hur bemötandet kan förbättras om barnmorskor inte kan 

nå fram. Genom att barnmorskor ser kvinnors förlossningsupplevelse som central och är 

professionella i mötet med kvinnor kan detta stärka kvinnor att våga byta barnmorska. Då 

ökar förutsättningen att ge en positiv förlossningsupplevelse och kvinnor får möjlighet att ta 

beslut över den egna vården vilket kan skapa personcentrerad vård, vilket Berg (2010) 

beskriver.  
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6.2 Metoddiskussion 

Syftet med arbetet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att bemöta kvinnor med 

förlossningsrädsla under förlossning. Induktiv ansats valdes då objektiva slutsatser av 

deltagarnas erfarenheter i empirin ville beskrivas. Deduktiv ansats valdes bort på grund av 

att den styrs av en hypotes som ska testas i empirin (Priebe & Landström, 2017). Kvalitativ 

metod med intervjuer valdes för att besvara syftet då metoden studerar deltagares 

erfarenheter. Kvantitativ metod med enkäter som kan ge högre svarsfrekvens valdes bort då 

djupare förståelse för fenomenet ville uppnås. Författarna reflekterade över egna 

livserfarenheter, yrkeserfarenheter och tidigare kunskap innan arbetet startade för att inte 

färga resultatet med egna värderingar för att öka arbetets pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 

2017).   

 

Urval av deltagarna gjordes på en förlossningsavdelning i Mellansverige av 

bekvämlighetsskäl då begränsad tid för arbetet styrde. Trovärdighet ökade genom att 

intervjua deltagare som hade erfarenheter av arbetets syfte. Ökad variation hade kunnat 

uppnås om fler sjukhus i Sverige inkluderats i arbetet. Inklusionskriterierna utformades för 

att deltagarna skulle ha erfarenhet av fenomenet inom förlossningsvård, ha minst ett års 

erfarenhet och kunna genomföra intervjun på svenska. Deltagarna rekryterades genom 

strategiskt urval vilket är en fördel för att få datainsamling som svarar på syftet (Henricson & 

Billhult, 2017). Ett mindre antal deltagare med olika erfarenheter av fenomenet önskades för 

att stärka resultatets trovärdighet. En begränsning kan ha varit att författarna inte 

presenterade arbetet själva inför personalen för att få fler att delta samt att 

informationsbladet var placerat där den försvann bland andra informationsblad. Totalt åtta 

deltagare intervjuades på grund av bortfall av deltagare och begränsad tidsram för arbetet. 

Antalet deltagare ansågs vara tillräckligt då deltagarnas erfarenheter hade variation och 

materialet uppfyllde syftet.  

 

Datainsamlingsmetoden som användes var intervjuer med semistrukturerade frågor då 

förståelse om fenomenet ville uppnås och med semistrukturerade frågor kunde författarna 

anpassa sig till vad som kom upp i intervjun (Danielson, 2017). Intervjuteknik lästes av 

författarna då ingen hade tidigare erfarenhet av att intervjua. En intervjuguide utformades 

gemensamt för att täcka in frågor som kunde uppfylla arbetets syfte samt användas som stöd 

under intervjun (Polit & Beck, 2013). Intervjuguiden godkändes av en person med 

vetenskaplig erfarenhet vilket stärker bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Intervjuguiden testades under en pilotintervju och en uppfattning om tiden för intervjuerna 

var bra tilltagen gavs (Danielson, 2017). Under pilotintervjun testades tekniska utrustningen 

och författarna fick träna på intervjuteknik. Inga justeringar av intervjuguiden behövde göras 

efter pilotintervjun som kunde inkluderas i datainsamlingen.  

 

Ingen diskussion fördes med deltagarna innan intervju utan deltagarna fick information om 

arbetets syfte för att inte färga svaren vilket stärker bekräftelsebarhet i arbetet (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Intervjuerna som var längre tillförde inte alltid mer till syftet än intervjuerna 

som var korta därför ansågs inga ytterligare intervjuer behövas. Intervjuerna spelades in med 

två mobiltelefoner för att öka säkerheten att materialet inte skulle försvinna eller om en av 
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inspelningarna inte hördes tydligt. Pilotintervjun utfördes på läkarexpeditionen på 

förlossningsavdelningen och behovet av att sitta mer avskilt utan risk för störningsmoment 

under intervjun uppmärksammades eftersom deltagarnas svar kunde påverkas. Resterande 

av intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum. Båda författarna deltog under intervjuerna och 

turades om att intervjua. Fördelen med att vara två var att bisittaren fick bättre överblick av 

deltagarnas svar och kunde vid behov ställa relevanta följdfrågor. Nackdelen var att 

datainsamlingen tog längre tid när båda deltog under intervjuerna. Intervjuerna avslutades 

med en sammanfattningsfråga för att deltagarna skulle få möjlighet att ta upp erfarenheter 

som inte framkom under intervjun (Danielson, 2017). Tiden som var till befogenhet var 45 

minuter för att inte känna stress utan skapa en lugn stämning med god atmosfär under mötet 

med deltagarna för att ge goda förutsättningar för intervjuerna. Under intervjuerna var 

författarna så neutrala och anpassningsbara som möjligt. Författarna har tagit i beaktande 

att deltagarna ville ge svar utifrån vad författarna ville höra vilket kan påverka arbetets 

trovärdighet. En annan insamlingsmetod hade kunnat vara fokusgrupper då barnmorskorna 

givits möjlighet att prata mer fritt. Fokusgrupper ansågs för tidskrävande och svårt att utföra 

på grund av bristande erfarenhet. Materialet transkriberades samma eller nästkommande 

dag för att minnas deltagarnas kroppsspråk och gester. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant för att upptäcka alla nyanser (Danielson, 2017). Bisittaren transkriberade 

intervjun för att få ökad förståelse för materialet.  

 

Författarna har under hela arbetet och analysprocessen varit medvetna om egna 

förförståelser och försökt åsidosätta dem för att inte påverka och styra resultatet och öka 

arbetes pålitlighet (Danielson, 2017). Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera 

datainsamlingen då den är användbar vid abstraktion och tolkning (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2017). Ett manifest innehåll användes då det är textnära och uttrycks på ett 

beskrivande sätt. Innehållsanalysen genomfördes tillsammans och analysen har gjorts så 

strukturerad som möjligt, vilket ses som en styrka då arbetets trovärdighet ökar. 

Transkriberat material lästes igenom flertal gånger för att öka trovärdighet men en viss del av 

tolkning finns alltid med när innehållet läses igenom vilket författarna var medvetna om 

(Graneheim & Lundman, 2004). Arbetet med att analysera fram subkategorier och kategorier 

diskuterades tillsammans för att öka förståelsen av materialet. En svaghet var att tidsramen 

kunde ha påverkat analysprocessen då den var begränsad och ingen tidigare erfarenhet av 

analysmetoden fanns. En tabell över analysprocessen presenterades för att läsaren skulle få 

en ökad förståelse över analysen vilket ökar arbetets trovärdighet. Analysprocessen har 

granskats av en person med vetenskaplig erfarenhet för att öka bekräftelsebarhet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Citat ur alla intervjuerna har inkluderats för att stärka 

innehållet vilket stärker trovärdighet i arbetet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Överförbarhet ökar då variation av deltagarnas ålder och erfarenheter finns i arbetet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet kan överföras till barnmorskor inom olika 

områden som bemöter kvinnor med förlossningsrädsla. Resultatet kan även öka möjligheten 

att utveckla sitt bemötande till kvinnor.  
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6.3 Etikdiskussion 

Författarna började på tidigt stadie under arbetsprocessen att följa vetenskapsrådets etiska 

principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet för att skydda deltagarna som ingår i examensarbetet (Vetenskapsrådet, 

2002). Informationskravet tillgodosågs genom att verksamhetschefen och deltagarna fick 

information om arbetets syfte skriftligt och muntligt. Deltagarna fick information att 

medverkandet kunde avbrytas när som helst och innan intervjun skriva på en 

samtyckesblankett enligt samtyckeskravet. Materialet avidentifierade och förvarades 

oåtkomligt för utomstående. Enheterna där intervjuerna förvarades var lösenordskyddade 

för att säkerhetsställa konfidentialitet. Risken med att intervjuerna skedde på 

förlossningsavdelningen var att resterande personal kunde uppmärksamma deltagandet 

vilket kunde påverka konfidentialitet. Endast författarna har under arbetsprocessen använt 

sig av framtaget material och resultat för att tillgodose nyttjandekravet. För att undvika en 

maktposition där deltagarna kunde känna sig i underläge när båda författarna deltog under 

intervjun, satt bisittare på sidan för att deltagarna kunde ha ögonkontakt med intervjuaren. 

Intervjuerna skedde på förlossningsavdelningen där författarna haft sin verksamhetslagda 

utbildning, vilket kunde ha påverkat deltagarnas svar.  

6.4 Slutsatser 

 

Bemöta kvinnor med förlossningsrädsla kräver mycket tid och närvaro. Barnmorskor 

behöver vara trygga i professionen för att möta kvinnor utifrån ett stödjande och stärkande 

förhållningssätt. Barnmorskor ska kunna bekräfta kvinnor och vara tydliga i mötet för att 

kvinnor ska känna sig trygga. I den vårdande relationen ska partner inkluderas och ett 

samarbete där kvinnor är delaktiga under förlossning tillämpas, för ett optimalt bemötande 

och bidra till en positiv förlossningsupplevelse. Bemöta kvinnor med förlossningsrädsla kan 

vara utmanande för barnmorskor när tiden inte alltid finns eller när önskemål inte kan 

tillgodoses. Bemötandet kan då påverkas negativt och kvinnor kan uppleva känslan av att 

inte vara betrodda av barnmorskor. Att tillämpa pedagogiska hjälpmedel i bemötandet kan 

vara att använda kvinnors förlossningsplaner eller metoden föda utan rädsla. Även detta 

kräver tid vid användning för att ge ett gott resultat. 

6.4.1 Kliniska implikationer  

Barnmorskor behöver tid för kvinnor med förlossningsrädsla för att kunna bemöta på ett 

optimalt sätt. För att kunna ge mer tid kan förlossningsavdelningar möjligtvis behöva se över 

bemanningsresurser, arbetsrutiner, och riktlinjer för kvinnor med förlossningsrädsla. I 

diskussionsforum kan barnmorskor utveckla och dela erfarenheter av bemötandet. 

Barnmorskor med mer erfarenhet bör stötta kollegor med mindre erfarenhet eftersom 

handläggning av dessa kvinnor är en utmanade uppgift och en känsla av ensamhet kan 

uppstå under förlossning.  
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6.4.2 Framtida forskning  

Forskning som finns tillgänglig ur barnmorskors perspektiv är äldre eller belyser kvinnors 

upplevelser av förlossningsrädsla. Det behövs därför nyare forskning av barnmorskors 

erfarenheter att bemöta kvinnor med förlossningsrädsla. Metoden föda utan rädsla saknar 

forskning utifrån barnmorskors erfarenheter och vilken inverkan metoden har på kvinnors 

rädsla under förlossning. Framtida forskning inom detta område är något som behöver 

forskas mer om. 
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Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

Vi heter Anna Blomberg och Sofia Salomonsson och är studenter på 

Barnmorskeprogrammet vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett 

självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vår studie är att beskriva 

barnmorskors erfarenheter av att bemöta kvinnor med förlossningsrädsla under förlossning. 

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er förlossningsenhet. Rent konkret skulle 

det innebära att vi vill intervjua 10 barnmorskor ca 45 min med olika erfarenheter av att 

bemöta kvinnor med förlossningsrädsla. Intervjuerna kommer ske på 

förlossningsavdelningen eller närliggande lokal. Intervjun kommer att spelas in och 

transkriberas och presenteras konfidentiellt. 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring. 

 

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

Eventuell risk/nytta 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagandet tar av verksamhetens tid samt att 

deltagaren kan behöva stanna en stund extra efter avslutat pass. Fördelar hänger samman 

med att förlossningskliniken kan få ökad kunskap om barnmorskornas upplevelse av att 

bemöta kvinnor med förlossningsrädsla.  

 

Nytta i ett vidare perspektiv 

Med studien vill vi ge en ökad förståelse för barnmorskors erfarenheter av att bemöta kvinnor 

med förlossningsrädsla på förlossningsavdelningen som kan bidra till ökad kunskap hos 

barnmorskan och i sin tur ge en bättre upplevelse för kvinnan i denna situation och hennes 

partner.   

 

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. 

Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

 

Ytterligare information lämnas av 

Anna Blomberg XXX-XXXXXXX 

Sofia Salomonsson XXX-XXXXXXX 

Margareta Widarsson, Universitetslektor och handledare XXX-XXXXXX 
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Samtycke till genomförande av projektet ”Kvinnor med förlossningsrädsla” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger tillåtelse att studien genomförs på min enhet 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 
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BILAGA B INTERVJUGUIDEN 

Intervjuguide 
Syftet med arbetet är att beskriva barnmorskors erfarenheter av att bemöta kvinnor med 
förlossningsrädsla under förlossning.   

Bakgrundsfråga:   
1. Hur länge har du arbetat som barnmorska?  
2. Inom vilka områden har du arbetat som barnmorska?   

 

Introduktionsfråga:   
3. Vad är dina erfarenheter av att möta kvinnor med förlossningsrädsla?   

Nyckelfrågor:   
4. Hur bemöter du en kvinna som har förlossningsrädsla?   
 
5. Vad tycker du är viktigast i mötet med dessa kvinnor?   
 
6. Har du några strategier i mötet med kvinnan?   
 
7. Utifrån dina erfarenheter är det någon skillnad i mötet om kvinnan fått förebyggande 

åtgärder exempelvis har en förlossningsplan eller KLARA-samtal?  
  

8. Ser du som barnmorska några svårigheter under förlossningen med att bemöta kvinnan?  
  
9. Utifrån dina erfarenheter finns det någon skillnad mellan en förstföderska mot en 
omföderska med förlossningsrädsla?   

 

10. Bemöter du dessa två kvinnor på olika sätt? I så fall varför?  
  
11. Kan du berätta om något tillfälle när du haft ett bra möte med en kvinna med 
förlossningsrädsla 

• Vad gjorde du då?   
• Varför blev det bra?  

Kan du berätta om ett möte när det inte blev ett bra bemötande?   
• Varför blev det inte bra?  

 

Avslutningsfråga:   
12. Finns det någonting du skulle vilja förbättra/förändra i bemötandet med kvinnor som har 
förlossningsrädsla?  

 
13. Om du sammanfattar vad vi har pratat om idag, utifrån vårt syfte, vad blir det?  
  

Övergångsfrågor:   
- Skulle du kunna utveckla?   
- Kan du berätta mer?   
- Och hur upplever du det?   
- Kan du ge exempel?   
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BILAGA C SAMTYCKESBLANKETTEN 

Tillfrågan om deltagande i studien ”Kvinnor med förlossningsrädsla”. 

 

Vi heter Anna Blomberg och Sofia Salomonsson och är studenter i Barnmorskeprogrammet 

vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 

magisteruppsats. Syftet med vår studie är att beskriva barnmorskors erfarenheter av att 

bemöta kvinnor med förlossningsrädsla under förlossning.  

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du deltar i en intervju som spelas in och tar 

ca 45 min. Vi kommer sedan transkribera och presentera i ett resultat vad barnmorskor har 

för erfarenhet av kvinnor med förlossningsrädsla på förlossningsavdelningen.  

För och nackdelar som deltagandet kan innebära att du får stanna kvar efter ditt arbetspass 

eller delta på din fritid innan ett jobbpass. Fördelen är att du får vara med och bidra till 

kunskap kring detta ämne. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon 

orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och 

förvaras så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen 

kommer inga uppgifter att kunna härledas till dig.    

Om du ger ditt muntliga samtycke till enhetscheferna att ditt namn och telefonnummer/mail 

får lämnas ut till oss, kommer vi att ta kontakt med dig för att ge ytterligare information. Då 

bokar vi in en tid för intervju. Alternativt att du tar kontakt med oss.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Margareta Widarsson se 

nedan.  

Med vänliga hälsningar 

Anna och Sofia 

 

Anna Blomberg   Margareta Widarsson,  
   Universitetslektor och handledare. 
Tel: XX   Tel: XX 
E-post: XX   E-post: XX 
                                                                                                         
Sofia Salomonsson     
Tel: XX 

E-post: XX  
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Samtycke till att deltaga i projektet “Kvinnor med förlossningsrädsla”. 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA, jag vill delta i projektet “Kvinnor med förlossningsrädsla” och jag samtycker till att 

de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________ 

Underskrift   Namnförtydligande 
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BILAGA D ARTIKELMATRISEN 

Författare, år,  

Titel  

Tidskrift  

Land 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

Anderson, C.M., Monardo, R., Soon, R., 

Lum, J., Tschann, M. & Kaneshiro, B. 

(2017). 

 

Patient Communication, Satisfaction, 

and Trust Before and After Use of a 

Standardized Birth Plan. 

 

Hawai’i Journal of Medicine & Public 

Health  

 

Hawaii 

att beskriva hur en grupp med 

mångkulturella och utbildade kvinnor 

presenterade, för obstetrisk vård i 

Honolulu, Hawaii skattade 

kommunikation, tillfredsställelse och 

tillit vid användning av en 

standardiserad förlossningsplan under 

förlossning 

Design: Kvantitativ pilotstudie  

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval  

 

Datainsamlingsmetod: Enkäter och 

fokusgrupp  

 

Analysmetod: Statistiska beräkningar  

 

Population: Kvinnor som födde barn 

på ett sjukhus i Honolulu 

 

Urval: n = 12  

• Majoriteten av kvinnor skulle 
använda en förlossningsplan 
igen 
 

• Tillfredsställelsen hos 
omföderskor ökade 

Fenwick. J., Toohill. J., Creedy. D.K., 
Smith, J. & Gamble, J. (2015). 

Sources, responses and moderators of 
childbirth fear in Australian women: A 
qualitative investigation. 

Midwifery 

Australien 

att beskriva källor, svar och moderatorer 

för förlossningsrädsla hos en grupp 

gravida kvinnor med svår 

förlossningsrädsla 

Design: Kvalitativ  

 

Urvalsförfarande: Konsekutivt 

 

Datainsamlingsmetod: Öppna frågor 

i telefonintervjuer 

 

Analysmetod: Komparativ analys 

 

Population: Kvinnor från en tidigare 

studie valdes ut och tillfrågades om de 

ville delta.  

 

Urval: n = 43  

• Faktorer som påverkade rädsla 
var brist på information, 
känslan att vara ensam, tappa 
kontroll och tidigare 
upplevelser i samband med 
förlossning 
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Haines, H.M., Pallant, J.F., Fenwick, J., 
Gamble, J., Creedy, D.K., Toohill, J. & 
Hildingsson, I. (2015). 

Identifying women who are afraid of 

giving birth: A comparison of the fear of 

birth scale with the WDEQ-A in a large 

Australian cohort. 

 

Sexual & Reproductive Healthcare 

 

Australien  

att jämföra de två olika skalorna Fear of 

Birth Scale (FOBS) mot den 33 frågors 

skalan Wijma Delivery Expectancy 

Questionnaire (WDEQ-A) i en stor 

kohortstudie av gravida kvinnor i 

Australien  

Design: Kvantitativ kohortstudie  

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval  

 

Datainsamlingsmetod: Enkäter  

 

Analysmetod: Spearmans 

rangkorrelation  

 

Population: Gravida kvinnor från 

mödravården tillfrågades att delta 

 

Urval: n=1410  

• Korrelationen mellan 
instrumenten var stark 
 

• Förstföderskor var mer 
benägna att ha 
förlossningsrädsla än 
omföderskor vid användning 
av både FOBS och WDEQ-A 

 

• Omföderskor med sekundär 
förlossningsrädsla hade 
tidigare förlossningsupplevelse 
med kejsarsnitt  

Henriksen, L., Grimsrud, E., Schei, B. & 
Lukasse, M. (2017).  

Factors related to a negative birth 
experience – A mixed methods study. 

Midwifery 

Norge 

att undersöka faktorer associerade med 

en negativ förlossningsupplevelse 

inkluderat beskrivning hos norska 

kvinnor 

Design: Mixad metod från Bidens 

kohortstudie 

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval  

 

Datainsamlingsmetod: Kvantitativ 

information analyserades i temaanalys 

 

Analysmetod: Korstabulering och 

Pearsons chi-kvadratiska test 

 

Population: Kvinnor från Bidens studie 

valdes ut och undersöktes 

 

Urval: n = 1352  

• 21,1% av kvinnor hade en 
negativ förlossningsupplevelse 
 

• Kvinnor med tidigare svår 
förlossningsrädsla och 
depression hade högre risk för 
negativ förlossningsupplevelse 

 

• Känslan att bli lämnad ensam 
ökade den negativa 
upplevelsen 

 

• Att inte få en relation med 
barnmorskor ökade den 
negativa upplevelsen 

 

• Att inte bli lyssnad på ökade 
risken för negativ upplevelse 

Hildingsson, I. (2015).  

Women’s birth expectations, are they 

fulfilled? Findings from a longitudinal 

Swedish cohort study.  

att beskriva gravida kvinnors 

förväntningar av förlossning och 

undersöka om dessa förväntningar blev 

uppfyllda. Ytterligare syfte var att 

undersöka om ouppfyllda förväntningar 

Design: Prospektiv regional 

kohortstudie  

 

Urvalsförfarande:  

Bekvämlighetsurval 

• Vissa personlighetsfaktorer 
sågs spela in på både 
förväntningar och upplevelse  
 

• Att få stöd från barnmorskor 
spelade roll för upplevelsen 
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Women and birth 

 

Sverige 

 

relaterade till förlossningsutfallet, 

användning av epidural och 

förlossningsupplevelsen 

 

Datainsamlingsmetod: Enkäter 

innan och efter förlossning 

 

Analysmetod: T-test och ANOVA 

användes för att analysera data 

 

Population: Kvinnor bokade för ett 

rutinultraljud  

Inklusionskriterier: Svensktalande, ett 

friskt foster  

 

Urval: n = 1042  

• Att kvinnor fick vara delaktig i 
beslut ökade den positiva 
upplevelsen 
 

• Ensamstående kvinnor hade 
högre förväntningar på att 
barnmorskor skulle vara 
närvarande under hela 
förlossningen 

Hildingsson, I., Rubertsson, C., 
Karlström, A. & Haines, H. (2019).  

A known midwife can make a difference 
for women with fear of childbirth 
outcome and women’s experiences of 
intrapartum care. 

Sexual & Reproductive Healthcare 

Sverige 

att beskriva och jämföra födelseutfall och 

upplevelse av vård under graviditet hos 

kvinnor med förlossningsrädsla som fick 

träffa samma barnmorska jämfört mot 

de kvinnor som inte fick det 

Design: Kvantitativ experimentell 

studie  

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval  

 

Datainsamlingsmetod: Enkäter 

under rådgivning och efter förlossning 

 

Analysmetod: Beskrivande statistik, 

Cohen’s D för kontinuerliga variabler och 

Phi koefficient för kategoriska variabler  

 

Population: Kvinnor med 

förlossningsrädsla i graviditetsvecka 20–

27. Inklusionskriterier: Självskattade 

förlossningsrädsla 

 

Urval: n = 70  

• Kvinnor med 
förlossningsrädsla som hade 
barnmorskor de kände igen 
under förlossning fick positiv 
effekt av detta  
  

• Kvinnor som fick vård av 
samma barnmorskor upplevde 
bättre vård gällande 
information, delaktighet i 
beslut och ökad känsla av 
kontroll 

  

• Upplevelsen av smärta 
påverkades inte av att ha 
barnmorskor som kvinnor 
kände igen 

 

• Med samma barnmorska ökade 
den positiva upplevelsen fem 
gånger 

Hildingsson, I., Rubertsson, C., 
Karlström, A. & Haines, H. (2019).  

att beskriva utbredning och faktorer 

relaterade till om kvinnan har tillgång till 

samma barnmorska när hon hänvisats 

Design: Kvantitativ experimentell 

pilotstudie  

 

• Kvinnor som träffade samma 
barnmorskor under rådgivning 
gick på fler besök 
 



4 

 

Women with fear of childbirth might 
benefit from having a known midwife 
during labour. 

Women and Birth  

Sverige 

till rådgivning angående 

förlossningsrädsla 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval av 

barnmorskor på mödravården 

 

Datainsamlingsmetod: Enkäter  

 

Analysmetod: Beskrivande statistik  

 

Population: Gravida kvinnor med 

förlossningsrädsla  

Inklusionskriterier: Tala tillräckligt bra 

svenska för att kunna fylla i enkäterna 

 

Urval: n = 70 

• Kvinnor som träffade samma 
barnmorskor såg kontinuiteten 
i rådgivningen som viktigare 

 

• Kvinnor som träffade samma 
barnmorskor var mer nöjda 
med rådgivningen och hos 29% 
försvann förlossningsrädslan 

 

• Förlossningsrädsla sjönk 
signifikant vid rådgivning 
oberoende om kvinnor hade 
samma barnmorskor eller inte 

Kizilirmak, A. & Baser, M. (2016).  

The effect of education given to 
primigravida women on fear of 
childbirth. 

Applied Nursing Research 

Turkiet 

 

att undersöka effekten av utbildning 

given som information om 

förlossningsrummet, förlossning och 

copingstrategier hos omföderskor med 

förlossningsrädsla  

Design: Experimentell studie med en 

test- och kontrollgrupp  

 

Urvalsförfarande: Konsekutivt 

 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär och intervjuer  

 

Analysmetod: SPSS och Shapio-

wilktest 

 

Population: Gravida kvinnor på 

sjukhus i mars-maj 2010 blev 

kontrollgrupp. Kvinnor i okt-dec 2010 

blev testgrupp och fick utbildning 

Inklusionskriterier: Mellan 18-35 år, 

minst grundskoleexamen, vara i 

graviditetsvecka 28-34, förstföderska, 

singelgraviditet, normal graviditet, inga 

kommunikationssvårigheter, vilja delta, 

inga kontraindikationer för vaginal 

förlossning 

• Ökning av självkänsla hos 
testgruppen sågs 
 

• En stor ökning av positiva 
psykiska upplevelser efter 
förlossning i testgruppen 

 

• En stor skillnad i att kvinnor 
från testgruppen kände att de 
ville föda vaginalt nästa 
förlossning jämfört mot 
kvinnor i kontrollgruppen  
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Urval: n = 99. 50 i testgrupp och 49 i 

kontrollgrupp.  

Korukcua, O, Bulutb, O & Kukulua, K. 
(2019). 

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

Archives of Psychiatric Nursing 

Turkiet 

att undersöka relationen mellan tidigare 

förlossningsupplevelse och 

förlossningsrädsla under nuvarande 

graviditet 

Design: Kvantitativstudie 

 

Urvalsförfarande:  

Bekvämlighetsurval 

 

Datainsamlingsmetod: Enkäter och 

intervjuer  

 

Analysmetod: Chitvå-test och en 

multinomial logistisk regression. 

 

Population: Friska gravida kvinnor på 

rutinultraljud valdes ut 

Inklusionskriterier: Över 18 år, frisk och 

tala bra Turkiska  

 

Urval: n = 309  

• Tidigare förlossningsupplevelse 
påverkade kvinnors känsla av 
förlossningsrädsla 
 

• Med ökat antal barn som 
kvinnor föder desto mindre 
förlossningsrädsla uppkommer  

Larsson, B., Karlström, A., Rubertsson, 

C. & Hildingsson, I. (2016). 

 

Counseling for childbirth fear – a 

national survey. 

 

Sexual and Reproductive Healthcare 

 

Sverige 

 

att studera omfattningen, innehållet och 

organisationen av den barnmorskeledda 

rådgivningen för förlossningsrädsla vid 

alla obstetrikkliniker i Sverige 

 

 

 

Design: Tvärsnittsstudie   

 

Urvalsförfarande:  

Bekvämlighetsurval  

 

Datainsamlingsmetod: Enkät 

 

Analysmetod: SPSS, beskrivande 

statistik och enkelriktad ANOVA  

 

Population: Alla obstetriska kliniker i 

Sverige 

 

Urval: n = 45 varav 43 fyllde i enkäten 

fullständigt 

• Alla svarande kliniker använde 
barnmorskeledd rådgivning för 
förlossningsrädsla 
 

• Största skillnaden var tiden för 
rådgivning som kvinnor blev 
erbjudna 

 

• Det var mellan en-fem 
barnmorskor som arbetade på 
mottagningar 

 

• 60% av mottagningar 
samarbetade med andra 
professioner 
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• Barnmorskor upplevde behov 
av mer utbildning, mer tid och 
mer resurser  

 

• Fem av 34 kliniker var nöjda 
med sin rådgivning 

Larsson, B., Karlström, A., Rubertsson, 
C., Ternström, E., Ekdalh, J., 
Segerbladh, B. & Hildingsson, I. (2017). 

Birth preference in women undergoing 

treatment for childbirth fear: A 

randomised controlled trial. 

Women and Birth 

Sverige 

att undersöka förlossningsupplevelser 

hos kvinnor som genomgår behandling 

för förlossningsrädsla och att undersöka 

förlossningsupplevelser och 

tillfredsställelse med den tilldelade 

behandlingen  

Design: Randomiserad kontrollerad 

studie  

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval  

 

Datainsamlingsmetod: Enkäter  

 

Analysmetod: Statistiska beräkningar 

med ITT genomfördes 

 

Population: Kvinnor med 

förlossningsrädsla  

Inklusionskriterier: Vara i 

graviditetsvecka 17–20, normalt 

ultraljud, >60 på FOBS.  

 

Urval: n = 258  

• Antalet kejsarsnitt minskade i 
gruppen med internetbaserad 
rådgivning 
 

• Kvinnor som fick träffa 
barnmorskor personligen var 
mer nöjda än kvinnor med 
internetbaserad rådgivning 

Lukasse, M., Schei, B. & Ryding, E.L. 
(2014). 

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

Sexual & Reproductive Healthcare 

Sverige 

 

att jämföra förekomst, innehåll och 

tillhörande faktorer för 

förlossningsrädsla i sex europeiska 

länder  

Design: Tvärsnittsstudie  

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval 

 

Datainsamlingsmetod: Enkäter  

 

Analysmetod: Korstabulering, 

Pearsons chi-kvadratiska test och 

Faktoranalys 

 

Population: Kvinnor som gått på 

mödrahälsovård eller rutinultraljud 

• Faktorer som dålig ekonomi, 
befinna sig i en våldsrelation 
och brist på socialt stöd var 
förknippade med svår 
förlossningsrädsla 
 

• Hos omföderskor med tidigare 
dålig förlossningsupplevelse 
ökade risken för 
förlossningsrädsla 

 

• Faktorer varierade i olika 
länder när det kom till vad som 
påverkade förlossningsrädsla 
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valdes ut i Belgien, Island, Danmark, 

Estland, Norge och Sverige.  

 

Urval: n = 6870  

Nieminen, K., Stephansson, O. & Ryding, 
E.L. (2009). 

Women’s fear of childbirth and 
preference for cesarean section - a cross-
sectional study at various stages of 
pregnancy in Sweden. 

Acta Obstetricia et Gynecologica 

Sverige 

att undersöka kvinnors nivå av 

förlossningsrädsla vid olika 

graviditetsveckor och de faktorer som 

påverkar svår rädsla och preferenser av 

kejsarsnitt  

Design: Tvärsnittsstudie  

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval 

 

Datainsamlingsmetod: Enkäter  

 

Analysmetod: T-test eller ANOVA, chi-

kvadratiskt test och enkel 

regressionsanalys 

 

Population: Gravida kvinnor på alla 

mödravårdscentraler inom fyra 

geografiska områden 

Inklusionskriterier: Svensktalande 

 

Urval: n = 861 

• Svår förlossningsrädsla 
förekom hos 15% av kvinnor 
och mycket svår förekom hos 
5,7% 
 

• Fler omföderskor upplevde 
mycket svår förlossningsrädsla 
än förstföderskor 

  

• Efterfrågan av kejsarsnitt var 
associerat till 
förlossningsrädsla 

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

S. (2010). 

 

Swedish midwives’ perceptions of fear of 

child birth. 

 

Midwifery 

 

Sverige 

att beskriva barnmorskors erfarenhet 

och upplevelse vid mötet med kvinnor 

som hade förlossningsrädsla 

 

Design: Kvalitativ  

 

Urvalsförfarande: Konsekutivt 

 

Datainsamlingsmetod: Fokusgrupp 

 

Analysmetod: Fenomenografisk 

analysmetod 

 

Population: Barnmorskor 

Inklusionskriterier: Arbetat mer än 2 år 

på mödravård, förlossning och/eller BB  

 

Urval: n = 21 

• Förlossningsrädsla varierade 
mellan normal oro och svår 
förlossningsrädsla 
 

• Barnmorskor upplevde olika 
svårigheter med att bemöta 
förlossningsrädsla 

 

• Kvinnor med 
förlossningsrädsla tog mycket 
tid och krävde mycket närvaro 

 

• Kvinnor med 
förlossningsrädsla behövde 
individanpassad vård, 
förberedelser och stöd under 
förlossning 
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Slade, P., Balling, K., Sheen, K. & 
Houghton, G. (2019).  

Establishing a valid construct of fear of 
childbirth: findings from in-depth 
interviews with women and midwives. 

BMC Pregnancy and Childbirth 

Storbritannien  

att systematiskt identifiera de viktigaste 

delarna av förlossningsrädsla som 

rapporterats av kvinnor själva 

Design: Kvalitativ  

 

Urvalsförfarande: Konsekutivt 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer samt 

semistrukturerade telefonintervjuer  

 

Analysmetod: Tematisk analys  

 

Population: Inklusionskriterier: Över 

16 år, tala förståelig engelska. 

Exklutionskriterier: tidigare IUFD, ett 

sjukt foster, sjukhusvård för mor eller 

foster och om barnmorskan kvinnan gick 

hos inte kunde delta.  

 

Urval: n = 10 kvinnor samt n=13 

barnmorskor 

• Kvinnor upplevde rädsla för att 
inte ha kontroll eller inte lita på 
kroppen att kunna föda barn 
 

• Rädsla för att skada barnet 
 

• Rädsla för att inte kunna 
hantera smärta 

 

• Rädsla för att inte bli sedd eller 
får vara delaktig i beslut 

Storksen, T.H., Garthus-Niegel, S., 
Vangen, S. & Eberhard-Gran, M. (2012). 

The impact of previous birth experiences 
on maternal fear of childbirth. 

ACTA Obstetricia et Gynecologica 
Scandinavica 

Norge 

att bedöma sambandet mellan 

förlossningsrädsla och tidigare 

förlossningsupplevelse 

Design: Prospektiv studie 

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval  

 

Datainsamlingsmetod: Enkäter  

 

Analysmetod: Chi-kvadratiskt test och 

enkel regressionsanalys 

 

Population: Omföderskor tillfrågade 

på rutinultraljudet på sjukhus i Norge  

 

Urval: n = 1357 

• Kvinnor som upplevde mer 
komplikationer hade en mer 
negativ förlossningsupplevelse. 
 

• Hos kvinnor med negativ 
förlossningsupplevelse hade 
9,9% utvecklat en 
förlossningsrädsla 

 

 

• Det psykiska välmående under 
graviditeten var en stor faktor 
för förlossningsrädsla   
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Sydsjö, G., Blomberg, M., Palmquist, S., 
Angerbjörn, L., Bladh, M. & Josefsson, A. 
(2015). 

Effects of continuous midwifery labour 
support for women with severe fear of 
childbirth. 

BMC Pregnancy & Childbirth 

Sverige 

att utvärdera hur kontinuerligt stöd av 

specialiserade barnmorskor hos kvinnor 

med svår förlossningsrädsla påverkade 

förlossningsutfallet och den subjektiva 

upplevelsen hos kvinnan 

Design: Pilotstudie med fallkontroll  

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval  

 

Datainsamlingsmetod: Enkäter  

 

Analysmetod: IBM SPSS, Pearsons 

chi-kvadratiska test, Fishers exakta test 

och Students t-test 

 

Population: Kvinnor med svår 

förlossningsrädsla till indexgruppen. 

Kontrollgruppen bestod av kvinnor utan 

förlossningsrädsla som födde barn på 

samma sjukhus samtidigt 

 

Urval: n = 14 i testgruppen och n= 28 i 

kontrollgruppen  

• Kvinnor med svår 
förlossningsrädsla blev ofta 
inducerade 
 

• Omföderskor med 
förlossningsrädsla hade oftare 
en kortare aktiv fas  

 

• Omföderskor upplevde ofta 
mycket mer ångest under 
förlossning 

 

• Kejsarsnitt mellan grupperna 
skilde sig inte nämnvärt åt 

Tobiasson, M. & Lyberg, A. (2019). 

 

Fear of childbirth from the perspective of 

midwives working in hospitals in 

Norway: A qualitative study.  

 

Nursing Open 

 

Norge 

att belysa uppfattningar hos 

barnmorskor som stödjer kvinnor med 

måttlig till svår förlossningsrädsla under 

en vaginalförlossning 

 

Design: Kvalitativ  

 

Urvalsförfarande: Konsekutivt 

 

Datainsamlingsmetod: Fokusgrupp 

 

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

Population: Barnmorskor från fyra 

olika sjukhus  

 

Urval: n = 18  

• Barnmorskor hittade sin egen 
styrka när de stöttade kvinnor 
med förlossningsrädsla 
 

• Barnmorskors närvaro var 
viktig 

 

• Barnmorskor hade en stark 
önskan att skydda och hjälpa 
kvinnor med förlossningsrädsla  

 

Wahlbeck, H., Kvist, L.J. & Landgren, K. 
(2018). 

Gaining hope and self-confidence – An 
interview study of women’s experience of 

att utvärdera kvinnors upplevelse av 

behandling med konstterapi i relation till 

förlossningsrädsla 

Design: Randomiserad kontrollerad 

studie 

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval 

 

• Kvinnor kunde uttrycka sin 

rädsla på ett annat sätt i bild  
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treatment by art therapy for severe fear 
of childbirth. 

Women and Birth 

Sverige 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 

 

Analysmetod: Fenomenologisk 

hermeneutisk analys 

 

Population: Kvinnor med 

förlossningsrädsla som genomgått 

konstterapi valdes ut 

 

Urval: n = 19  

• Barnmorskor fick en annan 

förståelse för vad kvinnors 

rädsla grundades i 

 

• Kvinnor kunde dela sin rädsla 

med andra och reflektera i 

grupp 

Wulcan, A.C. & Nilsson, C. (2019). 

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

Sexual & Reproductive Healthcare 

Sverige 

att utforska samt beskriva rådgivning till 

kvinnor med svår förlossningsrädsla av 

barnmorska på specialistmödravården i 

en region i Sverige 

Design: Kvalitativ  

 

Urvalsförfarande: Konsekutivt 

 

Datainsamlingsmetod: Fokusgrupper 

 

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

Population: Barnmorskor som 

arbetade på specialistmottagningar med 

rådgivning för kvinnor med 

förlossningsrädsla 

 

Urval: n = 13  

• Barnmorskor som gav 
rådgivning till kvinnor strävade 
efter att skapa en trygg plats för 
att utforska hennes rädsla  
 

• Barnmorskor hade ett starkt 
engagemang till dessa kvinnor 
och att skapa en pålitlig relation  
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