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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Förlossningsrädsla kan vara påfrestande för kvinnor, förekommer i 
varierande allvarlighetsgrad och kan leda till negativ förlossningsupplevelse. 
Förekomsten av förlossningsrädsla varierar mellan olika länder vilket till viss del 
kan förklaras av olika mätmetoder. Barnmorskan är en betydelsefull person för 
kvinnor med förlossningsrädsla. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka 
kvinnors upplevelser och erfarenheter av barnmorskans stöd vid 
förlossningsrädsla. Metod: Kvalitativ metasyntes med meta-etnografisk 
analysmetod, där artiklar söktes i databaserna PubMed, CINAHL, Google Scholar, 
Scopus, Web of Science och PsycINFO. Efter kvalitetsgranskning kom 15 artiklar 
att analyseras. Resultat: Tre kategorier med tillhörande mönster identifierades; En 
närvarande barnmorska och En kompetent barnmorska där kvinnornas upplevelser 
av barnmorskans stöd bidrog till att minska förlossningsrädslan. Kategorin En 
distanserad barnmorska med tillhörande mönster visar upplevelser som istället 
ökade förlossningsrädslan. Slutsats: Resultatet påvisar betydelsen av att kvinnor 
upplever att barnmorskan är närvarande och kompetent för att kvinnan ska känna 
sig trygg och våga lita på att hon kan föda. Kontinuerligt stöd vid förlossning och 
fortbildning till personalen som möter förlossningsrädda kvinnor behövs. Caseload 
kan vara en modell som ytterligare behöver implementeras i barnmorskans arbete. 
 
Nyckelord: stöd, förlossningsrädsla, kvinnors upplevelser, barnmorska. 
 
 
Abstract 
 
Background: Fear of childbirth can be stressful for women, occurs in varying 
degrees of severity and can lead to negative birth experience. The incidence of fear 
of childbirth varies between different countries, which to some extent can be 
explained by different measurement methods. The midwife is a person of 
significance for women with fear of childbirth. Objective: The purpose of this 
study was to investigate women's experiences of a midwife's support during fear of 
childbirth. Method: Qualitative meta synthesis using meta-ethnographic analysis 
method, where articles were searched in the databases PubMed, CINAHL, Google 
Scholar, Scopus, Web of Science and PsycINFO. After a quality review, 15 
articles were analyzed. Result: Three categories with correlating patterns were 
identified; A present midwife and a competent midwife where the women's 
experience of the midwives support contributed to alleviate childbirth fear; 
Category a distant midwife with correlating patterns displays experiences that 
tended to increase childbirth fear. Conclusion: The results display the importance 
of the women's experience of a present and competent midwife for the women to 
feel safe and dare trust that she can give birth. A continuous support at childbirth 
and education for the staff that encounters women with fear of childbirth is 
needed. Caseload could be one model that needs to be implemented in the 
midwives work. 
 
Keywords: support, fear of childbirth, women’s experiences, midwife. 
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Inledning 
Förlossningsrädsla drabbar kvinnor i varierande omfattning. För den drabbade 

kvinnan kan rädslan vara svår att hantera då rädslan inte alltid yttras i ord. Under 

vår verksamhetsförlagda utbildning har vi kommit i viss kontakt med 

förlossningsrädda kvinnor och upplevde att barnmorskorna hade en utmanande 

uppgift att kunna identifiera dessa kvinnor, möta kvinnorna där de befann sig och 

vägleda dem genom förlossningsprocessen. Som barnmorskestudenter vill vi 

undersöka hur barnmorskor arbetar med kvinnor som drabbas av förlossningsrädsla 

samt hur vi som kommande barnmorskor kan stödja och stärka dessa kvinnor för att 

få en positiv förlossningsupplevelse och därigenom har barnmorskans perspektiv, 

förhållningssätt och hantering av förlossningsrädsla väckt en nyfikenhet hos oss och 

föranlett till denna studie. Resultatet från denna metasyntes kan bidra till att skapa 

en ökad förståelse och gynna oss i vår framtida profession som barnmorskor. 
 

Bakgrund 
 

Definitioner av centrala begrepp 
 

Förlossningsrädsla 

Förlossningsrädsla är mångsidigt och komplext, vilket kan utgöra ett hinder för att 

skapa en enhetlig och vedertagen definition. Att ha förlossningsrädsla kunde 

medföra en psykisk påfrestning för kvinnan, vilket påverkade vardagen och kunde 

ha negativ inverkan på kvinnan antenatalt, intrapartalt och postpartum. 

Förlossningsrädslan kunde resultera i att kvinnan inte vågade bli gravid eller 

genomföra en vaginal förlossning (Nilsson, 2012). Nilsson et al. (2018) beskrev att 

förlossningsrädsla var ett vanligt förekommande problem som påverkade kvinnors 

hälsa och välmående och resulterade i fler önskemål om elektivt sectio. 

Enligt en rapport från Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG, 2017) 

beskrivs fyra kategorier i definitionen av förlossningsrädsla. Lätt förlossningsrädsla 

ger symtom på oro som kvinnan själv kan kontrollera innan förlossning. Måttlig 

förlossningsrädsla medför en oro hos kvinnan där behovet av stöd är viktigt men 

inte utsätts för ett konstant psykisk ohälsotillstånd. Svår förlossningsrädsla innebär 

en psykisk påverkan hos kvinnan som har inflytande på dagligt liv och kan påverka 
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anknytningsprocessen till fostret, och svår förlossningsrädsla leder ofta till 

kejsarsnitt. Förlossningsfobi/tokofobi innebär att kvinnan avhåller sig från att bli 

gravid eller undviker vaginal förlossning. Manjeet och Anurag (2012) fastställer att 

tokofobi är en patologisk rädsla för graviditet och kan leda till att kvinnan undviker 

graviditet och förlossning. Tokofobi kan klassificeras som primär eller sekundär. 

Primär tokofobi definieras som en abnorm rädsla som drabbar förstföderskor. 

Sekundär tokofobi definieras som en abnorm rädsla då kvinnan tidigare varit med 

om en traumatisk förlossning.  

 

Negativ förlossningsupplevelse 

Larkin, Begley och Devane (2009) skriver att det saknas en klar definition av hur en 

förlossningsupplevelse bör definieras. Enligt en rapport från SFOG (2017) är 

kvinnans förlossningsupplevelse multidimensionell, vilket omfattas av positiva och 

negativa känslor. Tillfredsställelse, lycka men också oro och ångest kan beskriva 

kvinnors känslor av förlossningsupplevelsen. Karlström, Nystedt och Hildingsson 

(2015) skriver att kvinnornas förlossningsupplevelser beror på kvinnans egen 

förmåga och styrka samt relationen till barnmorskan. I en studie gjord av Foureur et 

al. (2010) anser kvinnorna att omgivningen kan påverka förlossningsupplevelsen 

negativt, som exempelvis nivån av stress som kvinnan upplever vilket i sin tur kan 

ha inverkan på kommunikationen mellan kvinnan och barnmorskan. 

Förlossningsrummets utformning kan påverka kvinnans förlossningsupplevelse 

genom att den instrumentella miljön upplevs skrämmande och gör det svårt för 

kvinnorna att slappna av. Kvinnorna kan även uppfatta barnafödandet som en 

medicinsk företeelse istället för en naturlig del av en kvinnas liv (Foureur, et al., 

2010). World Health Organisation (WHO, 2018) beskriver att 

förlossningsupplevelsen påverkades av sällskapet kvinnan hade under 

förlossningen. I de fall kvinnan endast hade stöd från personal på avdelningen 

påverkades förlossningsupplevelsen negativt. Då kvinnan själv valt sällskap kunde 

förlossningsupplevelsen påverkas i positiv bemärkelse.   
 

Förekomst av förlossningsrädsla globalt och nationellt 

Enligt World Health Organization (WHO, 2018) föds årligen 140 miljoner barn i 

världen. Under de senaste decennierna har förlossningsvården haft en ökad 
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medicinsk närvaro med målet att inleda, accelerera och övervaka 

förlossningsprocessen för att förbättra utfallet för kvinnor och barn. Den ökade 

medicinska behandlingen av förlossningsprocessen kan således påverka kvinnans 

egen kapacitet vid förlossning och innebära en förlust av en livsomvälvande 

upplevelse. Vården bör präglas av respekt och innefatta god kommunikation där 

kvinnans önskemål beaktas (WHO, 2018). Förlossningsrädsla varierar globalt 

(Nilsson et al., 2018). Orsaker till redovisade skillnader kunde vara att olika sätt 

användes för att mäta förlossningsrädslan, variationen i förekomst kan kunde skilja 

mellan 6,3 procent i vissa länder till 14,8 procent jämfört med andra. Ytterligare 

orsaker till att förlossningsrädsla varierade kunde vara språkliga faktorer, då 

översättningar kunde misstolkas. 

Forskning kring förlossningsrädsla har främst utförts inom Norden och Norra 

Europa men under senare tid har också Australien anslutit sig och bedrivit forskning 

inom ämnet (Nilsson, 2012). I Norden uppskattades att 20 procent av de gravida 

kvinnorna hade förlossningsrädsla. Statistiken kring förlossningsrädsla är svår att 

mäta då det råder kulturella olikheter samt skillnader inom mödra- och 

förlossningsvård globalt. Varierande mätinstrument kunde också vara en faktor som 

påverkade. Det råder ingen konsensus kring hur förlossningsrädsla ska behandlas, 

vilket sätt som är det mest effektiva, vem som ska behandla eller var och när 

behandlingen ska ges till kvinnan för bästa resultat (Nilsson, 2012). 

Förekomsten av kvinnor som drabbas av tokofobi uppskattas vara 14 procent 

världen över (O´Connell, Leahy-Warren, Khashan, Kenny & O´Neill, 2017). 

 

Betydelsen av barnmorskans stöd 
Dweigh och Sluijs (2015) menar att kvinnans vård influeras av lagstiftning, 

organisation, ekonomi och den medicinska kultur som råder. Kvinnans individuella 

behov och önskningar kom således i andra hand och vården kvinnor fick såg 

följaktligen olika ut globalt. I de länder som hade en medicinsk kultur träffade 

kvinnorna i högre grad en läkare istället för en barnmorska, där kvinnorna inte fick 

chansen att uttrycka sin rädsla eller glädje. Vidare framkom att kvinnor i de nordiska 

länderna kunde uttrycka sina känslor och önskningar eftersom det var i fokus för 

barnmorskan (Dweigh & Sluijs, 2015). En systematisk översikt gjord av Bohren, 

Hofmeyr, Sakala, Fukuzawa och Cuthbert (2017) redovisade 26 studier och data 
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från 17 länder som inkluderade över 15 000 kvinnor globalt under olika 

socioekonomiska förutsättningar. Stödet som kvinnorna erhöll varierade mellan 

länder och kunde vara stöd från barnmorskor, doulor, eller anhöriga från kvinnans 

omgivning. Personen som stöttar behövde ha en viss mån av utbildning eller 

erfarenhet för att vara fördelaktigt för att vara kvinnorna. Kvinnor gagnades av och 

värdesatte närvaron av en stödperson under förlossning (Bohren et al., 2017).   

Enligt en rapport från WHO (2013) påverkades barnmorskors möjligheter till att ge 

ett adekvat stöd på grund av utmaningar i låg- och medelinkomstländer, vilket kunde 

bero på sociala, ekonomiska och professionella faktorer. WHO (2017) uppskattar 

att mindre än hälften av världens kvinnor i utvecklingsregioner får antenatal vård, 

trots att det rekommenderas under graviditet.   

WHO (2018) fastställer att kvinnor bör få ett kontinuerligt stöd från barnmorskan 

som upprätthåller kvinnans värdighet och integritet. Forskning kring barnmorskans 

stöd till gravida kvinnor som drabbats av förlossningsrädsla har varit i fokus hos de 

skandinaviska länderna under de senaste åren. Barnmorskor i Sverige har sedan år 

1990 erbjudit stöd till kvinnor som drabbats av förlossningsrädsla (SFOG, 2004). I 

Sverige bedrivs en god antenatal vård till kvinnor vid landets mödravårdscentraler 

och uppskattningsvis 100 procent av de gravida kvinnorna i Sverige får 

barnmorskeledd stöd vid mottagningar runt om i landet (Larsson, Karlström, 

Rubertsson & Hildingsson, 2016). Graviditetsregistret (2017) redovisar att det finns 

kopplingar mellan psykisk ohälsa och förlossningsrädsla. Kvinnor som behandlats 

för psykisk ohälsa, behöver i högre omfattning extra stödåtgärder för 

förlossningsrädsla. I en rapport från Graviditetsregistret (2018) visade det sig att 

andelen kvinnor som fått extra stöd från barnmorska ökat från 8,0 procent, år 2016, 

till 8,4 procent år 2017. I över hälften av landstingen har extra fler stödinsatser givits 

år 2017 jämfört med året innan. Kvinnor som fått extra stödinsatser varierade inom 

landet, i Dalarna hade 5,8 procent fått utökat stöd medan kvinnor med 

förlossningsrädsla i Jämtland/Härjedalen uppgått till 11,6 procent 

(Graviditetsregistret, 2018). Enligt Striebich, Mattern & Ayerle (2018) bör 

barnmorskor stödja kvinnan till en positiv förlossningsupplevelse. Kvinnor önskade 

ett individanpassat stöd som gjorde förlossningsrädslan hanterbar. I de fall kvinnan 

uttryckte en önskan om elektivt sectio bör barnmorskan uppmärksamma detta, tolka 

önskan som en stor rädsla inför förlossning och agera därefter. Nilsson (2010) 
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beskriver att barnmorskans stöd kan vara av betydelse för kvinnor vid 

förlossningsförloppet. Genom att ställa frågor till kvinnan kan barnmorskan öka sin 

förståelse för kvinnans unika situation och på så vis anpassa sina stödåtgärder till 

den kvinnan. Thorstensson och Ekström (2012) nämner att individer uppfattar stöd 

på olika sätt och de sociala roller som finns i samhället påverkar människors 

uppfattning om tillit, vilket i sin tur påverkar möjligheten till att ge och ta emot stöd. 

Stöd kan även te sig i olika avseenden. Ett emotionellt stöd kan gynna en känsla av 

säkerhet och tillhörighet. Ett positivt uppmuntrande stöd gynnar tryggheten och 

tilltro till den egna förmågan. Det informativa stödet erbjuder information och hjälp. 

Det praktiska stödet innefattar den hjälp personen får för att reda ut ett problem 

(Thorstensson och Ekström, 2012). 

Stöd tillämpas dagligen i barnmorskans profession och den personliga attityden hos 

utövaren är viktig då den speglar kvaliteten på stöd som mottagaren får 

(Thorstensson och Ekström, 2012). Svenska barnmorskeförbundet (2018) fastslår 

att stöd är en del av barnmorskans uppdrag, vilket innebär att kvinnans självbild, 

integritet och autonomi ska stödjas. Barnmorskan ska också tillgodose stödjande 

insatser till kvinnor med speciella behov samt erbjuda ett individuellt anpassat stöd. 

Toohill et al. (2014) beskrev att barnmorskans stödsamtal kunde minska 

förlossningsrädsla hos gravida kvinnor i graviditetsvecka 24 till 34. Samtalsstöd 

utfördes vid två tillfällen, via telefon. I båda studierna upplevde kvinnorna att deras 

förlossningsrädsla markant minskade samt att självförtroendet ökade. 
 

Barnmorskans profession 
I kompetensbeskrivningen för barnmorskor står att barnmorskan ska beakta kvinnan 

och närståendes önskemål och visa öppenhet och respekt inför olika värderingar 

(Svenska barnmorskeförbundet, 2018). Vidare ska en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt ligga som grund för arbetet. International code of ethics for 

midwives (ICM, 2014) beskriver en likvärdig vård för alla där möten mellan kvinna 

och barnmorska baseras på en värdegrund av respekt, förtroende och värdighet. 

Målet är att förbättra standarden av vård till kvinnor, barn och familjer runt om i 

världen. Barnmorskans etiska förhållningssätt, upprätthållande av det professionella 

ansvaret samt ett värnande av barnmorskans yrkesintegritet ska återspeglas i 

barnmorskans förhållningssätt (ICM, 2014). Enligt Svenska barnmorskeförbundet 



 

6 
 

(2018) bör barnmorskan arbeta hälsofrämjande och utföra förebyggande insatser för 

att behandla och förhindra olika tillstånd. Arbetet innefattar att identifiera olika 

hälsorisker, vilket inkluderar förlossningsrädsla. Målet med barnmorskans 

preventiva arbete är att få kvinnor att öka den egna förmågan till kontroll över sin 

hälsa, vilket innefattar fysiskt, psykiskt och socialt välbehag.  
 

Empowerment 
ICM (2014) fastslår att barnmorskor bör stödja kvinnor att vara delaktiga i sin vård. 

Empowerment kan skapa möjligheter för kvinnan att stå upp för sig själv i familjära 

frågor. Hermansson och Mårtensson (2016) menar att empowerment kan vara en del 

av barnmorskans stödjande roll till kvinnan. Barnmorskan kan genom reflektion 

tillsammans med kvinnan skapa en medvetenhet som leder till en tillitsfull och 

stödjande relation. Hildingsson (2016) menar att om kvinnan och hennes partner 

träffar samma barnmorska under graviditeten kan goda förutsättningar skapas för en 

relationsbaserad vård med en hög grad av stöd från barnmorskan. Sjödin, Rådestad 

och Zwedberg (2018) förtydligar att förlossningsrädslan kan bli mer hanterbar om 

empowerment skapas och relationen baseras på en ömsesidig förståelse mellan 

kvinnan och barnmorskan. 
 

Problemformulering 
Sammanfattningsvis finns det tidigare beskrivet hur förlossningsrädsla påverkar 

kvinnor där den huvudsakliga forskningen bedrivits i norra Europa och Australien. 

Det råder kulturella skillnader inom mödra- och förlossningsvård globalt samt hur 

kvinnors förlossningsrädsla hanteras och bör behandlas. Barnmorskan kan stödja 

kvinnan i hennes önskan om att få en positiv förlossningsupplevelse. Forskning har 

utförts kring barnmorskans stöd till kvinnor vid förlossningsrädsla, men få 

kvalitativa metasynteser som behandlar kvinnors erfarenheter av barnmorskans stöd 

vid förlossningsrädsla har genomförts. Författarna vill därför sammanställa 

forskningen som finns på området på ett korrekt och tillförlitligt sätt, för att lyfta 

fram centrala delar av kvinnors upplevelser kring att få stöd för att hantera sin 

förlossningsrädsla. Denna metasyntes kan ge ökad förståelse för vilka komponenter 

som påverkar hur barnmorskans stöd upplevs vid förlossningsrädsla och även bidra 

till ett förbättrat preventivt arbete med fokus på att minska förlossningsrädsla och 

ge alla kvinnor en positiv förlossningsupplevelse. 
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Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelser och erfarenheter av 

barnmorskans stöd vid förlossningsrädsla. 
 

Metod 
 

Design 
Denna studie genomfördes som en kvalitativ metasyntes med metaetnografi som 

analysmetod. Downe och Walsh (2005) beskriver att en kvalitativ metaanalys är ett 

sätt att undersöka befintlig kvalitativ forskning, vilket kan ge en djupare förståelse 

över ett fenomen inom hälso- och sjukvård. Meta-etnografisk tolkning är en 

analysmetod som härrör från det etnografiska fältet (Noblit & Hare, 1988). 
 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier i litteraturen 

Urval av deltagare 

Deltagare som inkluderats var gravida kvinnor, vilket innefattade primipara och 

multipara som upplevt förlossningsrädsla eller haft en tidigare negativ 

förlossningsupplevelse som skapat förlossningsrädsla. Data härrörande upplevelser 

och erfarenheter från kvinnans partner exkluderades. En studie inkluderade par. 

Paren intervjuades enskilt, vilket medförde att kvinnans upplevelser och 

erfarenheter kunde urskiljas och inkluderas i resultatet. 
 

Urval av analysmetoder 

Analysmetoder som inkluderades var grounded theory approach, deskriptiv analys, 

tematisk analys hermeneutisk analys, innehållsanalys, deskriptiv-fenomenologisk 

analys, fenomenologisk livsvärldsanalys samt interpretiv analys metod. En studie 

använde mixad metod, men där användes enbart de kvalitativa delarna för analysen.    
 

Urval i datainsamlingsmetoder 

Artiklar som helt eller delvis fokuserade på barnmorskans stöd till kvinnor med 

förlossningsrädsla inkluderades i urvalet. Datainsamlingsmetoder som inkluderades 

var individuella intervjuer, fokusgruppsdiskussioner samt fritextsvar från en enkät, 

frågor samt telefonintervjuer. Artiklar med kvantitativ design exkluderades då de 
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inte svarade på frågeställningen för denna metasyntes. All kvantitativ data 

exkluderades. 
 

Sökstrategi för urval av artiklar 

Sökningen utfördes systematiskt i olika steg (Polit & Beck, 2016; Walsh & Downe, 

2005). Datasökningen startade med en pilotsökning för att författarna skulle få en 

överblick kring området (Polit & Beck 2016; Walsh & Downe, 2005).  Sökord 

valdes ut gemensamt med hjälp av svensk MeSH på Karolinska institutets hemsida 

(https://mesh.kib.ki.se/) och genom MeSH-termer genererades variationer i de olika 

databaserna (Hesser & Andersson, 2015). Sökord i fritext och MeSH-termer som 

ansågs vara relevanta för författarnas syfte, i olika kombinationer, var: women's 

experience, midwife (MeSH-term), fear of childbirth, support, counselling och 

counseling (MeSH-term). Det engelska ordet för rådgivning- counselling stavas 

olika i engelsktalande länder varav två olika sökningar gjordes. Slutligen gjordes 

även en sökning på endast ordet tocophobia, för att säkerställa att författarna samlat 

in all data där fear of childbirth eventuellt kunde finnas. Valda sökord ansågs vara 

relevanta för att få fram kärnan i forskningsfrågan. Artiklar söktes sedan 

systematiskt i flertalet databaser: PubMed, Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL), PsycInfo, Google scholar, Scopus och Web of Science 

(Bilaga 1), vilket enligt Hesser och Andersson (2015) ökar sannolikheten för att 

ringa in det aktuella fenomenet. Den booleska sökoperatoren AND användes i 

kombination med sökorden i de olika databaserna. Hesser och Andersson (2015) 

förklarar att booleska sökoperatorer med fördel kan användas för att precisera 

sökningen och få fram relevant data.  Begränsningar har gjorts i de olika 

databaserna, i CINAHL användes full text, abstract available, peer reviewed och 

published: 2003-2018. PubMed: full text, abstract available, reviewed och 

published: 2003-2018. Web of Science: published: 2003-2018. PsycINFO: reviewed 

och published: 2003-2018. Scopus: full text, abstract available och published: 2003-

2018. Google Scholar: published: 2003-2018 och sorterade efter relevans. 

Sökningen av artiklar gjordes separat av författarna under december, år 2018 men 

med samma sökord i valda databaser. Artiklar på engelska inkluderades, övriga 

språk samt studier gjorda före år 2003 exkluderades. Anledning till valda år var för 

att få en bred sökning av forskning på området som ansågs vara aktuell. Hesser och 
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Andersson (2015) beskriver att en begränsad tidsperiod är betydelsefull när ett 

fenomen ska studeras. Författarna gjorde sedan kompletterande sökningar i ett 

försök att lokalisera samtlig kvalitativ data som genomförts inom området. 

Referenslistor i artiklar och litteraturöversikter, som tidigare påträffats, har 

systematiskt genomsökts med en berry picking approach i ett försök att hitta fler 

relevanta artiklar. Hesser och Andersson (2015) menar att sökningar i databaser inte 

är heltäckande, kompletterande sökmetoder behöver således för att lokalisera 

artiklar till metasyntesens resultat. 
 

Kvalitetsbedömningsinstrument 

Artiklar (n=18) som valts ut av författarna genomgick kvalitetsgranskning enligt 

Briggs (2017). I kvalitetsbedömningen användes Johanna Briggs Institute for 

Evidence Based Nursing Quality Assessment and Review Instrument (JBI-QARI) 

(Briggs, 2017) (Bilaga 2). Instrumentet används för att säkerställa artiklarnas 

vetenskapliga värde. Checklistan innehåller tio punkter som författarna använde vid 

bedömningen av studiernas kvalitet. För att säkerställa kvalitet och rigor bestämdes 

att tre provgranskningar skulle utföras inledningsvis, med anledning av att lära 

känna instrumentet och skapa en tillförlitlig analys. Slutligen utfördes en bedömning 

om inklusion eller exklusion beroende på granskningens resultat. Enligt Hesser och 

Andersson (2015) bör artiklar med hög metodologisk kvalitet inkluderas och artiklar 

med låg kvalitet exkluderas. 

För att inkluderas i metasyntesens resultat krävdes att artiklar uppnådde en hög grad 

av kvalitet. Författarna använde en mätbar skala med siffror från ett till tio. I den 

numrerade skalan motsvarade ett till tre poäng, låg nivå. Medelnivå utgjordes av 

fyra till sex poäng. Hög nivå bedömdes vara från sju till tio poäng. Artiklar som 

klarade kvalitetsgranskningen för hög kvalitet valdes slutligen ut till metasyntesens 

resultat. Därefter diskuterades artiklarna gemensamt enligt Polit och Beck (2016). 

Se tillvägagångssätt för det slutliga urvalet av artiklar för analys i Figur 1. 
 

Kvalitetsbedömning 

Enligt Östlund (2012) krävs att titlar, abstrakt och ämnesord granskas för att få en 

uppfattning om artiklarnas innehåll. Ett urval genomfördes var för sig av författarna 

avseende titlar, abstract och ämnesord som var av betydelse för forskningsfrågan. 
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Visade abstrakt spegla författarnas syfte, skrevs artikelns titel in i en gemensam 

mapp för att senare granskas tillsammans. Kvinnors upplevelser och erfarenheter av 

barnmorskans stöd vid förlossningsrädsla stod i fokus. Författarna läste 163 abstrakt 

och 49 artiklar i sin helhet, från sökningar i databaser. Av dessa 163 exkluderades 

127 då de inte speglade författarnas syfte med vald metasyntes. Vid avslutad 

sökning innehöll dokumentet 36 vetenskapliga artiklar från sökningar i databaser 

samt två från berry picking (n=38) som speglade författarnas syfte i varierande grad. 

Vidare delades dessa 38 artiklar upp i kvalitativa och kvantitativa artiklar inför en 

första granskning. Resultatet skulle endast innehålla kvalitativ data och därmed 

exkluderades 17 kvantitativa artiklar. Efter exklusion av kvantitativa studier 

kvarstod 21 kvalitativa studier. Artiklar validerades sedan gemensamt med 

instrumentet Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research från The Joanna 

Briggs Institute [JBI], 2017. Genom validering kunde artiklarnas kvalitet bedömas 

metodiskt för att fastställa risker med subjektivitet i förhållande till design, utförande 

och analys (JBI, 2017). Efter granskning av JBI (2017) och en konsensusdiskussion 

mellan författarna inkluderades 13 kvalitativa artiklar från sökningar i databaser 

samt två artiklar funna via berry picking, en studie av kvalitativ design och en mixad 

metod (n=15) (Bilaga 4). Övriga studier exkluderades då de inte motsvarade 

metasyntesens inklusionskriterier (Bilaga 3). Artiklarna lästes sedan igenom i sin 

helhet av författarna och numrerades från ett till 15.  

 

Figur 1. Flödesschema över tillvägagångssätt för att slutligen mynna ut i ett urval 

av data för analys 
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Totalt exkluderades 23 artiklar då de inte motsvarade kriterierna för detta arbete 

(Bilaga 3). Tre kvalitativa artiklar exkluderades; Karlström, A., Nystedt, A., 

Johansson, M., och Hildingsson, I. (2011) artikel exkluderades då den saknade 

kvinnors upplevelser och erfarenheter av barnmorskans stöd vid förlossningsrädsla. 

Artiklar från Hauck, Fenwick, Downie och Butt (2006) samt Lundgren (2005) 

uteslöts med anledning av att artiklarnas syfte inte hade för avsikt att utforska 

kvinnors förlossningsrädsla. Artiklar (n=23) exkluderades då de inte svarade på 

metasyntesens syfte varav kvantitativ metod (n=18), systematisk översikter (n=2) 

och kvalitativ deskriptiv metod (n=1) (Bilaga 3).  

Inkluderade studier i metasyntesen efter kvalitetsbedömning ansågs ha en god 

vetenskaplig styrka gällande syfte, metod och trovärdighet. Studiernas resultat 

innehöll citat som bekräftade studiens syfte samt presenterade resultat. En tydlig 

metod och design fanns beskrivet i samtliga studier. Totalt inkluderades 3785 

kvinnor från 15 studier (se Bilaga 4). Studierna var genomförda i Sverige, Norge, 

Irland, Australien och Turkiet. Kvinnornas ålder i de inkluderade studierna varierade 

mellan 18-39 år.  

 

Analys: syntes av data i den kvalitativa metasyntesen 

För att förstå det fenomen som studerats enligt syftet användes metaetnografisk 

metod enligt Noblit och Hare (1988), vilket innebär att identifiera likheter av till 

exempel upplevelser, uppfattningar och erfarenheter i olika kvalitativa studier för 

att identifiera metaforer. I analysen inkluerades citat då de ansågs kunna ge 

trovärdighet och ytterligare kunna stärka bilden av kvinnornas upplevelser (Polit & 

Beck, 2016).  

Enligt Noblit och Hare (1988) har följande steg utförts. I den första fasen lästes de 

kvalitativa resultaten för att få en helhetssyn av materialet. En översikt kring 

kvinnors upplevelser och erfarenheter skapades i den andra fasen och för att 

särskilja relevant data klipptes fenomen i valda artiklar ut, numrerades på baksidan 

och sammanställdes i en tabell. I tredje fasen lästes studier i sin helhet. Upplevelser, 

erfarenheter och citat lästes igenom flera gånger från de valda artiklarna för att finna 

likheter och skillnader samt för att upptäcka ofta förekommande ord. Ett exempel 

på ofta förekommande ord kunde vara – ”att lyssna”. Kvinnorna upplevde ett behov 

av att ha en barnmorska som var kapabel att lyssna till kvinnornas individuella 
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behov. Fjärde fasen omfattade en första tolkning av materialet, en försiktig 

syntetisering av materialet gemensamt av författarna, för att se hur upplevelserna 

relaterar till varandra och på så sätt urskilja preliminära mönster. Ett exempel på 

denna fas är ordet ”att lyssna”, som nu kunde urskiljas till ett mönster, dvs. lyssnar 

empatiskt. Den femte fasen stärkte bilden av likheter i de preliminära mönster som 

uppstått och här jämfördes mönster för att se om upplevelser och erfarenheter som 

kvinnor upplevt kunde sammanföras till ett fenomen. I sjätte fasen sammanfördes 

mönster och fenomen för att urskilja huvudkategorier. Ett exempel på analys i denna 

fas är ”lyssnar empatiskt” som är ett mönster i kategorin Närvarande barnmorska. 

Vid slutgiltig syntetisering av analysarbetet framstod tre huvudkategorier och 17 

mönster (Se Figur 2).   
 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden skapades för att värna om människors lika värde, 

integritet och självbestämmande. Etiska lagar, riktlinjer och principer ligger som 

grund för värnandet om människor som individer, för att de inte skall utnyttjas, 

skadas eller såras vid medverkan i studier Kjellström, 2017). 

Helsingforsdeklarationen har sitt fokus på medicinsk klinisk forskning och är 

utformad från World Medical Association (WMA, 2013). Deklarationen kan 

beskrivas som en etisk plattform där individens hälsa och intresse är i korrelation 

till behovet av ny forskning. Samtliga studier som inkluderats i metasyntesen är 

godkända av etisk kommitté och har haft noggranna etiska överväganden under 

forskningsprocessen. Utvalda studiers kvalitet har granskats enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Dessa principer betonar skyddandet av individen enligt 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2018). Vidare behövs ett informerat samtycke och att deltagarnas 

konfidentialitet bevaras. Deltagarnas rättigheter bör vara skyddade vid medverkan i 

en studie (Polit och Beck, 2012). I arbetet med metasyntesen har författarna arbetat 

med redan publicerat material utan kontakt med deltagare och därmed behövs inget 

godkännande från etisk kommitté.  
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Resultat 
I analysens arbete framstod tre huvudkategorier och 17 mönster (figur 2). 

Huvudkategorierna var Närvarande barnmorska, Kompetent barnmorska och 

Distanserad barnmorska. I resultatet kommer de inkluderade artiklarna att refereras 

med den numrering som finns i översiktstabellen för läsbarhetens skull (Bilaga 4).  

 
Figur 2. Sammanfattning av analys och syntes som identifierar kvinnors upplevelser och 
erfarenheter av barnmorskans stöd vid förlossningsrädsla 
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Närvarande barnmorska 
Kategorin ”Närvarande barnmorska” beskriver de upplevelser och erfarenheter 

kvinnorna hade gjort som de kände minskade deras förlossningsrädsla. Nedan 

beskrivs de olika mönster som identifierades och som var och en bidrog till minskad 

rädsla hos deltagarna. I huvudkategorin ”Närvarande barnmorska” beskrevs 

deltagarnas upplevelser och erfarenheter av att barnmorskan lyssnar empatiskt, visar 

respekt och förståelse, vill skapa relation och tillit, bekräftar situationen, finns 

tillgänglig, uppmuntrar och underlättar för den förlossningsrädda kvinnan. 

 

Lyssnar empatiskt 

Lyssnar empatiskt visade sig vara viktigt för att den förlossningsrädda kvinnan 

skulle känna stöd från barnmorskan. Kvinnorna beskrev att när de upplevde att 

barnmorskan lyssnade empatiskt förbättrades förlossningsupplevelsen, 

förlossningsrädslan minskades och den egna kapaciteten att hantera förlossningen 

ökade (7, 8, 11, 13, 14). En god relation med barnmorskan medförde att kvinnorna 

kände trygghet i samtalet och vågade prata om sin rädsla inför förlossning med 

barnmorskan. Genom samtal med barnmorskan upplevde kvinnorna att de kunde 

organisera sina tankar, få en förståelse för anledningen till förlossningsrädsla och 

därigenom minska sin förlossningsrädsla (3, 7). Då barnmorskan lyssnade empatiskt 

kände kvinnorna att de kunde hantera förlossningen på ett bättre sätt (8). Kvinnorna 

upplevde att en dialog med barnmorskan var en bidragande faktor för att stärka 

kvinnornas självförtroende (7). 

 
“I´m sure I could have managed it psychically but not mentally without the support 

of the midwife. She was my voice all through the birth. She was totally in control, I 

could trust her and she guided me carefully through the birth despite the fact that it 

was unpredictable” (8, s. 387). 

 

Visar respekt och förståelse 

I flera studier rapporterades att kvinnorna önskade att barnmorskan skulle vara 

förberedda, tillåtande, bekräftande och inhysa respekt för kvinnorna och deras 

önskningar och behov (8, 9).  I de fall barnmorskan bekräftade kvinnan uppstod en 

känsla av att bli tagen på allvar, att barnmorskan lyssnade och såg kvinnan som en 
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individ (7, 9). Kvinnorna upplevde att barnmorskans lugn och förståelse medförde 

trygghet (7). 

 
“So, the midwife I talked to was really calm and matter-of-fact and I felt . . . this is 

no problem. It’ll be fine” (7, s. 90). 

 

Kvinnorna beskrev att för att kunna skapa en relation med barnmorskan var att bli 

behandlad med respekt och dignitet av betydelse. Barnmorskans bemötande av de 

gravida kvinnorna influerade den vård som gavs och ansågs vara en del av stödet 

(5). 

 

Vill skapa relation och tillit 

I två studier presenterades att kvinnorna upplevde att tillit var en viktig del för att 

skapa en god relation till barnmorskan och uttryckte även en önskan om att träffa en 

barnmorska som var förmögen att skapa en nära relation (8, 9). Relationen till 

barnmorskan var utgångspunkten till den vård som kvinnorna fick och präglade 

förlossningsupplevelsen. En bekant barnmorska som kvinnan hade förtroende för 

var avgörande för att förlossningens utfall skulle bli positivt (3, 7, 8, 11). 

Kontinuiteten av att ha samma barnmorska under graviditet och förlossning som 

tillhandahöll ett värdefullt stöd till kvinnorna minskade förlossningsrädslan (3). 

Kvinnorna upplevde att barnmorskan skulle vara mentalt närvarande, autentisk och 

ärlig i sitt sätt att vara, samtidigt som en önskan var att barnmorskan “ gjorde det 

lilla extra” och tog ansvar för mer än bara rutiner (8). 

 
“She was fantastic, she believed in me, took time to provide care, as well as being 

very interested, skilled and competent in her work. She really wanted me to make it 

and I did. She was a fiery spirit and the boss at the maternity ward” (8, s. 388). 

 

En god relation mellan barnmorskan och kvinnan skapade förutsättningar för att 

möta svårigheter postpartum. En ökad förmåga till att sätta gränser ledde till att 

kvinnan kunde upprätthålla sin självkänsla (8). 
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Bekräftar situationen 

Barnmorskans egenskaper visade sig ha betydelse för kvinnornas upplevelser av 

stödsamtalet. Kvinnorna uppskattade när de blev behandlade med respekt och 

förståelse samt kände sig bekräftade av barnmorskorna (8). Att bli bekräftad av 

barnmorskan var en anledning till varför stödet var positivt för kvinnorna. Känslan 

av att bli tagen på allvar, att barnmorskan lyssnade och såg kvinnan som en individ, 

normaliserade deras känslor och gav en förståelse för att andra kvinnor befann sig i 

liknande situation (7). Kvinnornas förlossningsrädsla hade sitt ursprung i en rädsla 

för det okända, kvinnorna som väntade sitt första barn hade svårt att sätta upp 

meningsfulla förväntningar inför förlossningen då de saknade erfarenheten. 

Barnmorskans stöd bestod av att lyssna aktivt på kvinnan, lyfta upp och reflektera 

ängsliga frågor och sätta namn på kvinnans känslor, vilket således minskade 

förlossningsrädslan (2).  
 

Finns tillgänglig 

Relationen mellan kvinnan och barnmorskan stärktes av att barnmorskan var 

närvarande under förlossningen och postpartum, vilket innebar trygghet för 

kvinnorna (8). 

 
“ I stopped worrying about the birth and thought this will be good, I trusted the 

midwife fully. She was there all the time during labour, even when the birth took a 

long time she was there with me. She guided me, she listened to me and I could 

concentrate on giving birth” (8, s 387). 

 

I en annan studie ansåg kvinnorna att barnmorskans närvaro i förlossningssalen 

bidrog till att skapa en känsla av trygghet, lugn och att vara omhändertagen (7). 

Kvinnor upplevde också en känsla av trygghet av att barnmorskan alltid fanns 

tillgänglig via telefon. Barnmorskornas tillgänglighet och förmåga att möta kvinnan 

i hennes aktuella tillstånd (antepartalt, intrapartalt och postpartum) medförde att 

kvinnorna var tillfreds med barnmorskan och situationen (8, 9). 

 

Uppmuntrar och underlättar 

Barnmorskans uppmuntrande bemötande till kvinnan underlättade 

förlossningsrädslan och gjorde rädslan hanterbar (7). Att bjuda in till samtal för 
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planering av förlossning med hänsyn till kvinnans individuella behov och önskemål 

medförde att rädslan minskade (2, 7, 8, 9). En barnmorska som uppmuntrar och 

stärker kvinnan upplevdes vara viktigt hos kvinnorna under förlossning (3).  

 

Kompetent barnmorska 
Kategorin “Kompetent barnmorska” beskriver hur kvinnorna uppfattade 

barnmorskans yrkeskunskaper och förmågor samt hur de minskade 

förlossningsrädslan. Nedan beskrivs de olika mönster som identifierades och som 

bidrog till minskad rädsla hos deltagarna. I huvudkategorin Kompetent barnmorska 

beskrevs deltagarnas uppfattningar om hur barnmorskan ger tydlig och anpassad 

information, ger förslag och hjälp (vägledning), upplevs som kunnig, förankrar 

beslut/gör kvinnan delaktig samt tar ansvar och agerar för den förlossningsrädda 

kvinnan. 

 

Ger tydlig och anpassad information 

Kvinnorna ansåg att en tillförlitlig och omsorgsfull relation till barnmorskan 

byggdes på barnmorskans kunskap om kvinnans individuella situation, speciella 

behov och önskningar (9). Barnmorskans information till kvinnorna under 

graviditet, förlossning och postpartum upplevdes vara viktigt för kvinnorna (7). 

Kvinnors upplevelse av att få pålitlig information från barnmorskor skapade positiva 

tankar och förväntningar kring förlossningen samt en känsla av kontroll (1, 2, 6, 8). 

Vikten av att kunna verbalisera rädslan och få information om förlossningens 

progress var viktigt för kvinnorna. Kvinnorna beskrev även att dialogen med 

barnmorskan gav svar på kvinnornas frågor och hjälpte dem att organisera sina 

tankar, vilket resulterade i en förståelse för orsaker till förlossningsrädslan. Detta 

resulterade således i en minskad förlossningsrädsla. Informationen kvinnorna erhöll 

av barnmorskan var avgörande för att känna sig säker i det osäkra (7). 

 

Ger förslag och hjälp 

Kvinnor upplevde att när barnmorskan gjorde en planering och gav individanpassad 

vägledning till kvinnan vid förlossning kände de en trygghet till barnmorskan och 

situationen (8, 9). 
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“I trusted the midwife, she was the professional person. She made me feel safe and 

talked to me and said just the right things. She showed me respect and set 

boundaries and I trusted her quality management. She monitored the birth and 

controlled everything in a warm and professional way” (9, s. 396). 

 

För att kunna ge ett adekvat stöd ansåg kvinnorna att barnmorskor skulle inneha 

egenskaper som att vara uppmärksam, vara intresserade av kvinnan och guida dem 

genom förlopp (8). Barnmorskor kunde vägleda kvinnorna genom att utföra 

andningsövningar avslappningsövningar och ge positiva mentala visualiseringar, 

som bidrog till minskad förlossningsrädsla. Kvinnor upplevde att barnmorskans 

vägledning var avgörande för att kunna hantera förlossningen. Vägledningen 

innefattade barnmorskans rådgivning, förslag och stöd till kvinnan (7).  

 

Upplevs som kunnig 

Barnmorskans erfarenhet var av betydelse för kvinnorna när det gällde deras 

möjlighet till avslappning (7, 13, 14). Kvinnor som upplevt ett positivt stöd från 

barnmorskan under förlossningen beskrev att de utmärkte sig genom att vara 

kompetenta, betryggande, inspirerande och underbara (13). Kvinnor beskrev att när 

de upplevde barnmorskor som kunniga, skapades en positiv och betryggande miljö 

inför förlossning (7, 9, 12). Barnmorskans kliniska erfarenhet ingav förtroende och 

kvinnorna kände att de kunde lita på henne (7). 

 
“I stopped worrying about the birth because the midwife was so knowledgeable, 

she listened, was prepared and present all the time. I really trusted her to take 

responsibility and lead me through the birth. She and the other midwives in the 

team also took responsibility for the postnatal period by keeping in contact by 

phone” (9, s. 396) 

 

Förankrar beslut och gör kvinnan delaktig 

Kvinnor beskrev att dialogen med barnmorskan gav en förståelse för tidigare 

negativa erfarenheter av förlossningar och att de återfick ett förtroende för 

barnmorskor (7, 9). En studie visade att kontakten med barnmorskan resulterade i 

att kvinnor fick ett ökat förtroende för barnmorskan och möjligheten att utöka sin 

kunskap kring förlossning (11). Kvinnorna ansåg att det var viktigt att de gjordes 

delaktiga och inkluderades av barnmorskan vid beslut kring förlossningen (7).  
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“ It was obvious that they had read my journal and my letter of delivery. They 

really knew what I wanted [. . .] and were very empathetic, great. (7, s. 5) 

 

Kvinnor som tidigare genomgått en traumatisk förlossning eller hade negativa 

förväntningar inför kommande förlossning önskade en individuell planering från 

barnmorskan för att känna sig förberedda och delaktiga. Kvinnorna upplevde att 

relationen med barnmorskan var viktigt för att kvinnorna skulle känna sig säkra, 

bekräftade och respekterade (8). 
 

Tar ansvar och agerar 

Att få känslan av att vårdas av en kompetent barnmorska omfattade också att 

barnmorskan hade förmåga att agera och vara fokuserad på sina arbetsuppgifter 

samtidigt som hon säkerställde en behaglig och säker omgivning för kvinnan (7, 9). 

Kvinnorna resonerade att ansvaret gällande beslutsfattning kring förlossning kunde 

vara en stressande faktor och upplevde att barnmorskan skulle bära ansvaret för 

beslut. Vidare upplevde kvinnorna en befrielse över att kunna lägga ansvaret i 

barnmorskornas händer och inte behöva känna oro (13, 14). 

 
“I want to relinquish control and let the midwife perhaps decide such things as she 

thinks fit. I want to. I do not want to. I do not need to think about it anyway” (14, s. 

197). 

 
Distanserad barnmorska 
Kategorin “Distanserad barnmorska” beskriver kvinnornas upplevelser och 

erfarenheter då barnmorskans stöd inte var tillräckligt, vilket kunde öka 

förlossningsrädslan. Nedan beskrivs de olika mönster som identifierades och som 

bidrog till ökad rädsla hos deltagarna. I huvudkategorin Distanserad barnmorska 

beskrevs deltagarnas uppfattningar kring det bristande stödet, vilket var att inte bli 

lyssnad på, lämnad ensam och övergiven, en i mängden, får inte den hjälp som man 

behöver, större fokus på teknik än på relation och objektifierad.  
 

Inte bli lyssnad på 

I flera studier beskrevs att kvinnans känsla av autonomi minskade om kvinnan inte 

varit delaktig i beslut som togs samt om de individuella behoven inte tillgodosetts 
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(2, 8, 10). Kvinnor upplevde att barnmorskan inte hade någon rätt att ta beslut utan 

kvinnans samtycke (10). 

 
“You have no right to make decisions there…. You are very much at their mercy. 

You have no autonomy to make a decision” (10, sid. 303). 

 

Kvinnor upplevde att barnmorskor inte brydde sig om deras åsikter (2, 7), vilket 

skapade tvivel, osäkerhet som i sin tur ökade rädslan (2). I en studie upplevde 

kvinnorna att barnmorskan inte lyssnade på problem utan endast gav information 

(3). 

 
“ The information we got at the hospital was very confusing… I didn’t feel like we 

got anything out of it… I just said yes to everything they said… I didn’t know any 

better” (2. s 244). 

 

Brist på information och förståelse för situationen skapade frustration hos kvinnorna 

under förlossningen. Kvinnorna upplevde att de inte förstod anledningar till tagna 

beslut eller informationen som gavs. De gjorde som de blev tillsagda utan att förstå 

varför (2).  
 

Lämnad ensam och övergiven 

Minskat stöd från barnmorskan resulterade i att kvinnorna upplevde att de blev 

lämnade ensamma (2, 5, 6, 7, 12, 13, 15). Ett minskat stöd visade sig vara relaterat 

till ökad grad av rädsla (2, 5, 8, 10, 12) och resulterade i en känsla av att bli 

övergiven (5). Rädsla för att bli lämnad ensam under förlossning och få begränsad 

tillgång till stöd ökade förlossningsrädslan (2, 10, 13).  

 
“ I didn’t get any support during labour. I was left alone and didn’t know what to 

do… my husband had to go and find someone a few times” (2, s. 243). 

 

Vid avsaknad av tillit kunde kvinnor uppleva en känsla av utanförskap och att de 

inte deltog i förlossningsprocessen (10). 
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Vara en i mängden 

I de fall barnmorskan hade ansvar för fler än en förlossning samtidigt, upplevde 

kvinnorna en negativ känsla av att vara en i mängden (13). Kvinnorna upplevde att 

de själva inte hade kontroll över förlossningen vilket resulterade i en känsla av att 

få en standardiserad vård (8). Kvinnorna som upplevde att de inte sågs som individer 

av barnmorskan beskrev att det också upplevde en bristande respekt då 

barnmorskorna förminskande deras förlossningsrädsla och applicerade en 

standardiserad vård (11). En skadad relation kunde bero på bristande respekt från 

barnmorskan, att kvinnan inte blivit delaktig i sin egen vård och inte blivit sedd som 

en individ (8, 12, 13). Standardiserad vård kunde också beskrivas som att 

överlämnas till en läkare, vilket resulterade i en känsla av att vara en i mängden och 

därmed minskat stöd från barnmorskan (15).   

 
“We´re left in the hands of the physician. I’m not saying they are bad. Because no 

matter where we go we see they are really good, but still it's hard to trust a 

person” (15, s. 159) 

 

Får inte den hjälp som man behöver 

I en studie upplevde kvinnorna att det inte fanns tillräckligt med barnmorskor som 

tog hand om födande kvinnor vilket resulterade i en sårbar situation. Kvinnorna ville 

inte döma barnmorskorna utan kände en empati för deras höga arbetsbelastning, men 

det innebar också att kvinnorna inte fick det stöd som de behövde (6). 

 
“I rang the hospital to say would I come in or what and they said stay at home as 

long as possible you will only be waiting around (ýeah´ from others). They 

(contractions) weren´t regular, like, so I thought they might… not be the real thing, 

like” (6, s. 101). 

 

Under latensfas upplevde de förlossningsrädda kvinnorna att det inte fick ett bra 

stöd från barnmorskor då barnmorskorna inte tog smärtan på allvar (6, 5). 

Upplevelsen om att barnmorskor varit oförskämda under förlossningen och gett 

bristande information till kvinnorna, ledde till missförstånd och en skadad relation. 

Den skadade relationen medförde att kvinnor som bad om hjälp upplevde att de inte 

fick hjälp (10). När kvinnornas behov inte tillgodosetts ökade risken för en negativ 

förlossningsupplevelse som kunde påverka framtida förlossningar (2, 8, 15). 
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Kvinnor som upplevde att de fått otillräckligt stöd eller behandlats illa av 

barnmorskan kände att förlossningsrädslan ökade (3) samt de uttryckte oro inför 

kommande förlossningar (13). Att inte få den hjälpen kvinnorna ville ha kunde 

också härröra från upplevelsen av att ha fått en felaktig vård, vilket ledde till en 

misstro till barnmorskan och skapade oro och ökade förlossningsrädslan (5). 

 
‘‘One of them was just a little bit, not in control. She seemed indecisive and talking 

aloud of all the things that needed to be done and not seemingly doing anything’’ 

(3, s. 72). 
 

Större fokus på teknik än på relation 

Kvinnor upplevde att somliga barnmorskan till stor del under förlossningen förlitat 

sig på medicinsk apparatur och läkemedel som referensram för en säker förlossning. 

Kvinnorna kände således att barnmorskorna föredrog medicinska promemoria (PM) 

och deras individuella behov blev åsidosatta (3, 10). Kvinnorna upplevde en oro 

kring om barnmorskan skulle respektera, stödja och förstå deras rädsla inför 

medicinska interventioner, som barnmorskan ansåg vara nödvändiga (3). Känslan 

av att vara bunden till teknologisk utrustning resulterade i att kvinnorna upplevde 

att de inte var i sina egna kroppar och att någon annan styrde förlossningen. 

Kvinnorna kände sig förvirrade och osäkra då förlossningssalens utrustning utgjorde 

en känsla av att vara utesluten (10). 

 
“It was as if somebody else controlled the delivery. As if it was something else, you 

know, you could see it on the monitors… how the contractions were and how the 

baby was. . .. It felt as if I was not at one with my body, I was sort of not in my own 

body or part of it. (10, s. 302).  

 

Objektifierad 

Kvinnor upplevde en känsla av att vara objektifierad när de inte fick information 

kring progressen av förlossningen (10). Andra studier visade att barnmorskan kunde 

upplevas vara distanserade och skapade ingen relation. Kvinnorna kunde då känna 

att de blev ignorerade av barnmorskan. Att inte bli sedd som individ resulterade i att 

barnmorskorna uppfattades vara inkompetenta och oförskämda och kvinnorna 

tappade förtroendet för barnmorskan (13). Att göra fel och att bli utskälld av 
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barnmorskor resulterade i att kvinnorna upplevde en uttalad rädsla för 

barnmorskorna (15). 

 
“ I was more or less an object, not a human being but something they had to get 

something out of, nobody told me anything, nobody said a word, no explanations  

nor any kind of information whatsoever”  (10, s. 303) 

 

Diskussion 
 
Sammanfattning av huvudresultat 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter av barnmorskans stöd 

till kvinnor med förlossningsrädsla. I syntesen framkom det att kvinnor upplevde 

relationen och stödet från barnmorskan av stor betydelse för förlossningens utfall 

och kvinnans psykiska mående. Syntesen resulterade i tre huvudkategorier som 

sammanfattas nedan. 

Närvarande barnmorska och kompetent barnmorska utformades av de upplevelser 

och erfarenheter som kvinnorna beskrev att de önskade få från barnmorskan. 

Kvinnorna påtalade ett behov att ha en närvarande barnmorska, där närvaron av 

barnmorskan innebar en psykisk och fysisk närvaro och där barnmorskan strävar 

efter att skapa en relation. Det fanns ett behov av att bli lyssnad till och där 

barnmorskan visar respekt och förståelse för kvinnans utsatta situation. Det fanns 

även en önskan om en barnmorska som bekräftar situationen, som uppmuntrar och 

underlättar för kvinnan när situationen upplevs påfrestande. 

En kompetent barnmorska omfattade barnmorskans yrkeskunnande och 

kompetenser. Kvinnorna beskrev behovet av att få tydlig och anpassad information 

från barnmorskan. Behovet av att bli vägledd genom förlossningsprocessen samt att 

barnmorskan gör kvinnan delaktig framstod som viktigt. Lika viktigt var att 

barnmorskan upplevdes som kunnig där ansvar för processen och att kunna agera 

om situationen krävde det. Sista kategorin som framkom i syntesen berör kvinnornas 

upplevelser och erfarenheter av att ha en barnmorska som upplevs vara distanserad. 

Distanserad barnmorska lyfter kvinnornas känsla av att inte bli lyssnad till, 

nonchalerade och “överkörd” av barnmorskan. Att bli lämnad ensam frammanade 

känslor av övergivenhet hos kvinnorna. Vidare beskrev kvinnorna att barnmorskor 

kunde fokusera mer på teknik än på kvinnornas individuella behov vilket resulterade 
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i en känsla av att vara objektifierad och medförde att vården därmed inte blev 

anpassad efter kvinnornas behov. 

 
Resultatdiskussion 
 
Närvarande barnmorska 

En väletablerad relation till barnmorskan innan förlossningen stärkte relationen och 

ökade känslan av trygghet hos kvinnan. Liknande resultat rapporteras i en svensk 

studie av Hildingsson, Karlström, Rubertsson och Haines (2018a) som konstaterar 

att kvinnor kände en känsla av tillfredsställelse av att ha en känd barnmorska med 

på förlossningen. Kvinnornas rädsla inför förlossning lindrades eller försvann helt.  

Syntesen av denna studies resultat visar att barnmorskans tillgänglighet var av stor 

vikt för att kvinnan skulle uppleva en trygg relation. Wulcan och Nilsson (2019) 

beskriver i sin svenska studie att barnmorskorna strävade efter att skapa ett 

förhållande byggt på tillit till de gravida kvinnorna för att generera en trygg miljö 

till att utforska kvinnors förlossningsrädsla.  

Syntetiseringen av denna studies resultat visar att kvinnorna önskar ett bra 

förhållande till barnmorskan med möjlighet till fysisk och psykisk närvaro.  

Kan en annan arbetsmodell hjälpa barnmorskan att ge kvinnan ett bättre stöd? 

Hildingsson, Rubertsson, Karlström och Haines (2018b) redogör i sin studie för en 

arbetsmodell (Case load midwifery) som testades på en antenatalavdelning samt en 

förlossningsavdelning i Sverige. Caseload midwifery utgörs av en modell där 

kvinnan får vård av en barnmorska som arbetar i nära samarbete med ytterligare en 

barnmorska och finns tillgänglig för kvinnan under graviditet, förlossning och 

postpartum. Studien visade att kvinnorna var nöjda med arbetsmodellen, att deras 

förlossningsrädsla minskades och att kvinnorna upplevde en förtroendefull relation 

till barnmorskorna (Hildingsson, Rubertsson, Karlström och Haines, 2018b).  

Möjligheten till att vårda samma kvinna under graviditet, förlossning och 

postpartum kanske ger barnmorskan mer utrymme till att vara närvarande. Att vid 

upprepade tillfällen kunna lyfta frågor som vidrör förlossningsrädsla, ger eventuellt 

kvinnorna möjlighet att yttra sina innersta tankar kring förlossningsrädsla.  
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Kompetent barnmorska 

Resultaten i kompetent barnmorska visade att barnmorskans yrkeskompetenser och 

erfarenheter ingav förtroende till kvinnorna. Nicholls och Webb (2015) beskriver att 

kompetensen inom kommunikation, kunskap och praktiska färdigheter blir utlärda 

under utbildning. De framhäver även att medkänsla, vänlighet och att vara stödjande 

finns sedan tidigare hos barnmorskan eller att det kommer i samband med klinisk 

erfarenhet och då framförallt genom självreflektion och självkännedom. 

 

Genom självreflektion kan barnmorskan alltså utveckla sin kompetens i att vara 

stödjande till kvinnan, vilket kommer i samband med att barnmorskan skaffat sig 

klinisk erfarenhet. Tankar finns kring kvinnorna som möter barnmorskan som inte 

hunnit arbetat så länge. Upplever kvinnorna den oerfarna barnmorskan som 

okompetent? Som tidigare beskrivet behövdes tid för självreflektion men tankar och 

situationer som uppstått kanske behöver lyftas tillsammans med andra barnmorskor 

för att kunna utvecklas och upplevas som kompetent av kvinnorna. 

Brodie (2013) skriver att det bör finnas ett ömsesidigt stöd eller nätverk för 

barnmorskor inom förlossningsvården. För att stärka de oerfarna barnmorskorna 

samt utveckla de erfarna barnmorskornas kapacitet, behövs ett stöd barnmorskor 

sinsemellan där möjlighet till reflektion ges. En studie av Nicholls och Webb (2006) 

beskriver att en kompetent barnmorskas kunskaper inkluderar förmågan att kunna 

delge information för att göra kvinnan delaktig i processen och beslutsfattandet.  

 

Kommunikation är en del av stödet som barnmorskan ger till kvinnan. 

Syntetiseringen av denna studies resultat visade att kvinnorna önskade att 

barnmorskan hade en god förmåga till kommunikation samt att kvinnan gjordes 

delaktig. Ryding et. al. (2003) konstaterar emellertid att barnmorskor som gav 

stödsamtal till kvinnor under graviditet inte lyckades sänka nivåerna av 

förlossningsrädsla trots att barnmorskorna fått vidareutbildning. 

Studien ovan belyser att den kompetenta barnmorskans yrkeskunskaper inte räckte 

till för att ge ett adekvat stöd till den förlossningsrädda kvinnan. Uppfattningen om 

vad som är bra kommunikation kanske varierar mellan både barnmorskor och 

kvinnor. Eventuellt behöver barnmorskan utforska vad kvinnan anser vara en god 

dialog och därefter anpassa samtalsteknik samt stödinsatser.  
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Wulcan och Nilsson (2018) belyser att det saknas kunskap om vilka stödinsatser 

som är de mest fördelaktiga gällande förlossningsrädsla och att tekniken i 

stödsamtalet varierar stort mellan organisationer i landet. Svenska 

barnmorskeförbundet (2018) fastställer att mentorskap är en del i barnmorskans 

kompetensområde och att barnmorskan ska handleda studenter och medarbetare.  

En reflektion är att barnmorskor idag handleder studenter i sin nyblivna yrkesroll, 

men handleder erfarna och kompetenta barnmorskor även sina medarbetare? Kan 

det vara så att barnmorskor har ett behov av ett mentorskap vid hanteringen av 

förlossningsrädsla av andra barnmorskor? I vilken utsträckning behöver 

barnmorskor handledas av sina kollegor för att inte förlora tekniken i stödsamtalet 

som når fram till de förlossningsrädda kvinnorna. En studie av Brodie (2013) 

beskriver att kompetenta barnmorskor kan ge bra vård, men att de själva inte kan 

upprätthålla sina insatser utan hjälp från andra barnmorskor. “Barnmorskor behöver 

barnmorskas”, vilket med andra ord kan förklaras av att barnmorskan behöver hjälp 

och stöd i att bibehålla sin roll som kompetent barnmorska, för att kunna utvecklas 

i sin yrkesroll samt för att kunna erbjuda en kompetent vård vid stödinsatser till 

kvinnor vid förlossningsrädsla. Liknande resultat redovisar Shallow (2001) som 

fastställer att det behövs en strategi för att stärka den praktiska aspekten av 

yrkeskompetensen hos barnmorskor och föreslår en typ av lärlingsutbildning där 

större vikt läggs på färdigheter som länge tagits för givet. I en studie gjord av 

Lindgren och Erlandsson (2010) undersöktes faktorer som upplevdes vara 

empowering av kvinnor vid hemförlossningar. Kvinnorna uppgav att barnmorskans 

guidning kunde minska förlossningsrädslan, en tillitsfull relation var av betydelse 

för att kvinnorna skulle känna tilltro till sin egen förmåga att föda samt att 

barnmorskans talande stöd upplevdes empowering genom hela förloppet. Kvinnorna 

kände att empowerment var viktig för en relation till barnmorskan, vilket skulle 

präglas av tillit och förtroende och gjorde att kvinnorna kände kontroll över den 

rådande situationen (Lindgren & Erlandsson, 2010). I likhet med metaanalysens 

resultat kan detta spegla kategorierna närvarande och kompetent barnmorska, vilket 

innebar att kvinnorna önskade vägledning och en tillitsfull relation till barnmorskan. 

En god relation och vägledning stärkte kvinnorna och ökade tilltron till den egna 

förmågan, vilket är i linje med vårt teoretiska perspektiv empowerment. 
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Lindgren och Erlandsson (2010) belyste stödet vid hemförlossningar, men syntesen 

i vårt resultat visar att kvinnor upplever samma behov på sjukhus. För att 

barnmorskan ska kunna stärka kvinnorna och ge ett bra stöd kan empowerment vara 

en viktig del att inkludera i vården för den förlossningsrädda kvinnan. 

 

Distanserad barnmorska 

En distanserad barnmorska beskrev kvinnornas upplevelser av barnmorskans 

bristande förmåga att stödja och se kvinnorna som individer och där barnmorskorna 

upplevdes vara nonchalanta till kvinnornas åsikter. Detta ledde till en känsla av att 

vara objektifierad och skapade ett utanförskap hos kvinnorna. I likhet med en studie 

gjord av Nilsson (2014) framkom det att kvinnorna kände sig som ett objekt som 

skulle övervakas. Barnmorskornas oförmåga att vårda kvinnorna uttrycktes i känslor 

av att vara förtryckt och oskyddad. Barnmorskan beskrevs också som att inte vara 

närvarande trots sin fysiska närvaro och därmed inte kunde ge ett bra stöd, trots att 

kvinnan bad om hjälp. Kvinnorna blev inte sedda som individer och uppfattade att 

barnmorskan var barsk då de inte tilltalade kvinnorna eller pratade över huvudet på 

dem. Att inte bli förstådd eller tagen på allvar ledde till att kvinnorna kände sig 

förminskade och objektifierade (Nilsson, 2014).  

Nilssons studie (2014) genomfördes i Sverige och demonstrerar en vård där 

kvinnorna lidit, vilket föranleder tankar att kvinnorna är sårbara och ingår i en 

mycket utsatt grupp. Nilsson et al. (2018) fastställer att Sverige är det land som har 

publicerat mest forskning kring förlossningsrädsla globalt.  

Det framstår som tvetydigt att Sverige har, trots mycket forskning, inte kunnat 

behandla kvinnors förlossningsrädsla och kunna leverera ett adekvat stöd. Det som 

framgår av syntetiseringen i vår studie är att kvinnor behöver stöd i att hantera sin 

förlossningsrädsla för att inte känna sig förminskad och objektifierad av 

barnmorskan. I en studie gjord av Lindgren och Erlandsson (2010) framkom att 

kvinnorna önskade att ha kontroll över situationer som kunde uppstå. Om 

kvinnornas känsla av kontroll stördes påverkades deras förmåga att fortgå med 

förlossningen. Barnmorskans åtgärder kunde vara en faktor som påverkade 

kvinnornas känsla av kontroll, vilket kunde återfås om barnmorskan gav kvinnan 

empowerment.  
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Det framkom att kvinnorna önskade en barnmorska som var närvarande och 

kompetent och stöttade kvinnorna att hantera sin rädsla. En barnmorska som 

upplevdes distanserad ökade förlossningsrädslan.  

Barnmorskan har många delar att uppfylla i sin profession, vilket kan beskrivas som 

kunskaper, förmågor, färdigheter och förhållningssätt (Svenska 

barnmorskeförbundet, 2018). 

Som tidigare beskrivet kan arbetsbelastning och barnmorskans förhållningssätt 

påverkas av en rad olika aspekter, vilket i sin tur påverkar stödet barnmorskan har 

möjlighet att ge. Metasyntesens resultat visade kvinnorna upplevde att 

barnmorskans förhållningssätt och vidtagna åtgärder i samråd med kvinnan och 

hennes närstående påverkade känslan av att ha kontroll, vilket är viktigt att beakta. 

Empowerment kan hjälpa kvinnorna i deras förlossningsrädsla, att få kvinnorna att 

förstå anledningen till olika interventioner och skapa en känsla av mening. Ingen 

gravid kvinna bör känna sig ensam och övergiven. Kan barnmorskan implementera 

empowerment och stärka kvinnan kanske stödet vid förlossningsrädsla upplevs 

positivt. Flera goda erfarenheter för kvinnorna kanske resulterar i färre elektiva 

sectio relaterat till förlossningsrädsla. Enligt Hildingsson, Rubertsson, Karlström 

och Haines (2018b) är barnmorskans bemötande till kvinnor avgörande för hur 

kvinnorna hanterade rädslan samt påverkade också frekvensen av önskade elektiva 

sectio utan medicinsk indikation. Dweigh och Sluijs (2015) menar att befintliga 

artiklar som berör elektiva sectio som följd av förlossningsrädsla bör summeras av 

experter och konverteras till nationella riktlinjer för att vårda den förlossningsrädda 

kvinnan på ett adekvat sätt.  

Oavsett nationella riktlinjer och lagar, kanske det handlar om en medvetenhet hos 

barnmorskan. Kompetens borde barnmorskan rimligtvis erhålla i 

barnmorskeutbildningen, en medvetenhet kring de mönster som framstod i 

kategorin närvarande barnmorska kan ge möjlighet till att barnmorskan upplevs 

mindre distanserad och leda till ett bättre stöd. Empowerment kan stärka kvinnan 

och borde utgöra en grund i stödet till kvinnor med förlossningsrädsla. 

 

Etikdiskussion 
Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att inkluderade artiklar bör genomgå 

etiska överväganden eller få tillstånd av etisk kommitté, då det ökar det 
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vetenskapliga värdet. I kriterier för valda studier ställdes krav på att deltagarnas 

anonymitet och konfidentialitet hade säkerställts samt att ett godkännande från etisk 

kommitté funnits. Under skrivprocessen har reflektioner tillkommit över etiska 

aspekter i insamling av data. I tre av studierna framkom inte ålder på kvinnorna som 

deltagit. Författarna har diskuterat denna betydelse ur ett etiskt perspektiv och har i 

samförstånd resonerat att valda studier har utförts i enlighet med etiska principer 

och forskningsetiska överväganden. Vetenskapsrådet (2018) fastställer att om 

forskning har utövats på individer under 18 år krävs föräldrars samtycke samt en 

särskild prövning hos en etikprövningsnämnd. Forskning på individer som är 

sårbara skall inte förekomma om den i annat fall kan utföras andra individer som 

inte är sårbara. Med detta fastställande från Vetenskapsrådet (2018) konstaterar 

författarna att den etiska aspekten tillgodosetts. Vid en metasyntes kommer inte 

författarna i kontakt med deltagare från utförda studier och därmed riskeras inte 

deltagarnas anonymitet.   
 

Metoddiskussion 
För att en studie skall kunna klassificeras vara av god vetenskaplig kvalitet bör den 

innehålla följande termer; pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och giltighet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Trovärdighet och överförbarhet kan ses som 

nyckelkomponenter för att säkra pålitligheten och generaliseringsbarhet i studien. 

Tillförlitlighet och giltigheten kan beskrivas som en kontroll av data över tiden i 

förhållande till giltighet, i vilken grad deltagarnas olika liv och upplevelser skildras 

med äkthet (Polit & Beck, 2016).  

Under arbetet med denna metasyntes har författarna upptäckt en gemensam förmåga 

att kondensera text. Denna kompetens har i detta sammanhang genererat en motsatt 

effekt då texten stundvis har löpt risk att överkondenseras till den grad att de olika 

mönstren försvann. För att motverka denna effekt, har studierna åter lästs i sin helhet 

för att få en så heltäckande och rättvis bild som möjligt av studiernas resultat. 

Genom att läsa texten flera gånger har resultatet kontrollerats för att trovärdigheten 

i data och dess tolkningar säkerställts. Vidare har texten lästs av en oberoende tredje 

part för att säkerställa transparens av resultatet. Deltagarnas citat har inte översatts 

till svenska vilket medför att trovärdigheten inte påverkats. Enligt Malterud (2001) 

löper kvalitativa texter en risk att kondenseras för mycket och det behövs därmed 
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en transparent beskrivning av tillvägagångssätt för att läsaren skall kunna följa 

stegen i analysen.   

Andra aspekter som kan påverka överförbarheten var önskan om applicera ett 

globalt perspektiv på inkluderade artiklar för att få resultat som motsvarande 

kriterier för överförbarhet. Enligt Polit och Beck (2016) ska data vara överförbart 

eller applicerbart i likvärdigt utförande. En negativ aspekt i syntetiseringen har varit 

processen i att finna kvalitativ data som ger en global bild av kvinnors upplevelser 

av förlossningsrädsla. Till grund för resultatet representerades kvinnor från Sverige, 

Norge, Irland, Australien och Turkiet, vilket inte motsvarar en representativ global 

bild av kvalitativ data och kan således påverka överförbarheten. Skillnader i 

ländernas kultur och socioekonomiska förutsättningar samt skillnader i hälso- och 

sjukvårdens uppbyggnad och utförande försvårar vidare överförbarheten till andra 

sammanhang eller länder. Enligt Polit och Beck (2016) beskrivs begreppet 

tillförlitlighet som om en studie under samma omständigheter utfördes åter, skulle 

resultatet spegla samma bild. Författarna finner ingen anledning att tro att utfallet 

skulle variera från det ursprungliga resultatet med anledning av den metodiska 

transparensen. Författarna arbetade metodiskt, systematiskt och dokumenterade hela 

processen för att studien skulle kunna genomföras igen. Detta styrker studiens 

trovärdighet och rigor.  

Resultaten som ligger till grund för syntesen har i största mån bevaras för att skildra 

en rik och sanningsenlig beskrivning av kvinnors varierande upplevelser av 

förlossningsrädsla. Detta för att skapa en äkta och rättvis bild av fenomenet samt för 

att ge rigor och giltighet till studien. Författarnas förförståelse diskuterades under 

studiens gång för att tydliggöra förförståelsens påverkan på studien. En annan aspekt 

som diskuterades var författarnas förmåga att avgöra kvaliteten på inkluderade 

studierna. Enligt Malterud (2001) bör författarna reflektera över sin förmåga till 

kvalitetsbedömning.  

Granskningen utfördes med JBI-QARI (Bilaga 2) och för att säkerställa kvalitet och 

rigor bestämdes att tre granskningar skulle utföras, med anledning av att lära känna 

instrumentet och skapa en tillförlitlig analys. Analysen jämfördes sedan med första 

granskningen, för att säkerställa tillförlitlighet och rigor. Eventuella oenigheter 

diskuterades med en oberoende tredje part. Ursprungliga inklusionskriterier för 

metasyntesen var att inkludera studier med begränsningen: peer reviewed. Det 
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visade sig vara svårt att applicera då sökningar skett i flertal databaser där 

begränsningen inte var applicerbar. Möjligtvis kan detta ses som en svaghet i 

metasyntesen. För att motverka detta har studierna granskats och endast inkluderats 

om de uppfyllt målen för hög kvalitetsgranskning.  

 

Slutsats och kliniska implikationer 
Resultaten visade att kvinnor som drabbades av förlossningsrädsla upplevde ett 

behov av stöd från barnmorskan och önskade sig en kompetent och närvarande 

barnmorska. En distanserad barnmorska ledde till en ökad förlossningsrädsla då 

kvinnorna upplevde att stödet var bristfälligt. Att sammanställa och presentera 

aktuell forskning kan hjälpa till att höja medvetenheten och kunskapen kring 

förlossningsrädsla bland barnmorskor som möter denna grupp av gravida kvinnor. 

Metasyntesens resultat skulle kunna ge upphov till ny kunskap som kan leda till att 

barnmorskor bättre kan förstå kvinnors upplevelser och erfarenheter vid 

förlossningsrädsla, vilket kan implementeras i barnmorskans arbete. En förändring 

i barnmorskans förhållningssätt kan innebära en större trygghet för kvinnor med 

förlossningsrädsla. Case load- modellen med kontinuerligt stöd av kända 

barnmorskor kan vara en modell som behöver implementeras i barnmorskans arbete. 
 

Förslag till framtida forskning 
Forskning kring förlossningsrädsla behöver utföras med kvalitativ ansats, för att få 

en bred förståelse om den upplevda verkligheten. Det behövs även forskning för att 

nå konsensus gällande en vedertagen definition av förlossningsrädsla. Nationellt 

finns ett behov av att sammanställa forskning om hur barnmorskan kan vägledas för 

att stötta kvinnor med förlossningsrädsla. 
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Bilaga 1. Översikt litteratursökning. 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal lästa 
abstrakt 

Antal 
kvalitets- 
granskade 
artiklar 

Antal artiklar 
använda i 
litteratur- 
översikten 

CINAHL Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth 

 75 53 8 4 

 Women's 
experience AND 
Midwife AND 
Fear of childbirth 
AND Support 

 39 8 1 0 

 Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth AND 
Counselling 

2 1 1 1 

 Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth AND 
Counseling 

4 1 0 0 

 Women's experience AND 
Midwife AND Tocophobia 

1 1 0 0 

 Women's experience AND 
Tocophobia 

1 0 0 0 

 Midwife AND Tocophobia 2 1 0 0 

 Midwifery AND 
Tocophobia 

0 0 0 0 

 Tocophobia 10 4 0 0 

PubMed Women's experience 
AND Midwife AND Fear 
of childbirth 

55 8 2 1 

 Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth AND Support 

40 7 1 0 

 Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth AND 
Counselling 

7 2 1 0 

 Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth AND 
Counseling 

7 0 0 0 

 Tocophobia 17 7 0 0 

Web of 
Science 

Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth 

93 6 3 0 



 

 

 Women's experience 
AND Midwife AND Fear 
of childbirth AND 
Support 

45 3 0 0 

 Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth AND 
Counselling 

10 2 0 0 

 Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth AND 
Counseling 

10 0 0 0 

 Tocophobia 10 3 0 0 

PsycINFO Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth 

18 3 2 1 

 Women's experience 
AND Midwife AND Fear 
of childbirth AND 
Support 

10 0 0 0 

 Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth AND 
Counselling 

0 0 0 0 

 Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth AND 
Counseling 

0 0 0 0 

 Tocophobia 4 1 0 0 

Scopus Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth 

113 7 4 2 

 Women's experience 
AND Midwife AND Fear 
of childbirth AND 
Support 

56 2 2 0 

 Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth AND 
Counselling 

15 4 0 0 

 Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth AND 
Counseling 

15 0 0 0 

 Tocophobia 23 6 0 0 

Google 
Scholar 

Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth 

3330 12 4 3 

 Women's experience 
AND Midwife AND Fear 
of childbirth AND 
Support 

17800 5 0 0 

 Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth AND 
Counselling 

17500 10 1 1 



 

 

 Women's experience AND 
Midwife AND Fear of 
childbirth AND 
Counseling 

17100 0 0 0 

 Tocophobia 328 6 0 0 

 
 
 



 

 

Bilaga 2. Kvalitetsbedömningsinstrument 

 



 

 

Bilaga 3. Sammanställning av exkluderade artiklar efter 
kvalitetsbedömning. 

 

Författare, 
(år), land 

Titel Design, 
metod 

Kvalitets 
grad 

Orsak till 
exklusion 

1, Toohill, J., 
Fenwick. J., 
Gamble.J., 
Creedy.K., Buist, A., 
Turkstra, E. & 
Ryding, E-L. (2014) 
Australien 
 

 

A Randomized Controlled 
Trial of a 
Psycho-Education 
Intervention by Midwives 
in Reducing Childbirth 
Fear in Pregnant 
Women 
 

 

Kvantitativ, 
interventionsstudie. 

Two arm non-blinded 
parallell trial design. 

 

Hög Kvantitativ 
studiedesign svarar inte 
på syfte. 

2, Coskuner Potur, 
D., Mamuk, R., 
Sahin, N-H., 
Demirci, N. & 
Hamlaci, Y. (2014) 
Turkiet 

Association between fear 
of childbirth and 
maternal acceptance of 
pregnancy* 
 

 

Kvantitativ, 
interventionsstudie. 

 

Hög Kvantitativ 
studiedesign svarar inte 
på syfte. 

3, Hildingsson, 
I., Karlström, A., 
Haines, H. & 
Johansson, M. 
(2015) 
Sverige 

 

Swedish women’s interest 
in models of midwifery 
care – Time to consider 
the system? A prospective 
longitudinal survey 
 

 

Prospektiv longitudinell 
studie. 

Hög Kvantitativ 
studiedesign svarar inte 
på syfte. 

 

4, Kordi, M., 
Bakhshi, M., 
Masoudi. S. & 
Esmaily, H. (2017) 
Iran 

Effect of a Childbirth 
Psychoeducation Program 
on the Level of Fear of 
Childbirth in Primigravid 
Women 
 

 

Kvantitativ, 
interventionsstudie. 

 

Hög Kvantitativ studiedesign 
svarar inte på syfte. 

5, Otley, H. (2011) 
England 

Fear of childbirth: 
Understanding the causes, 
impact and treatment 
 
 

Kvalitativ systematisk 
review. 

Medel Diskussionsartikel 

6, Karabulit, Ö., 
Coskuner Potur, D., 
Dogan Merih; y., 
Cebeci Mutlu, S. & 
Demirci, N. (2016) 
Turkiet 

Does antenatal education 
reduce fear of 
childbirth? 
 

 

Kvantitativ 
intervensionstudie 

Quasi-experimental and  
prospective study with a pre 
and post -education model.  

Hög  Kvantitativ 
studiedesign svarar inte 
på syfte. 

7, Fenwick, J., 
Gamble, J., Creedy, 
D., Buist, A., 
Turkstra, E., 
Sneddon, A., 
Scuffham, P., 
Ryding, E., Jarrett, 
J. & Toohill, J. 
(2013) Australien 
 

 

Study protocol for 
reducing childbirth fear: a 
midwife-led psycho-
education intervention 
 

 

Study protocol Hög Kvantitativ 
studiedesign svarar inte 
på syfte. 



 

 

8, Gamble, J., 
Creedy, D., 
Moyle, W., 
Webster, J., 
McAllister, M. 
& Dickson, P. 
(2005) 
Australien 
 

 

Effectiveness of a 
Counseling Intervention 
after a Traumatic 
Childbirth: A Randomized 
Controlled Trial 
 
 

Kvantitativ 
interventionsstudie 
 
 

Hög Kvantitativ studiedesign 
svarar inte på syfte. 

9, Molgora, S., 
Fenaroli, V., Elvira 
Prino, L., Rollè, L., 
Sechi, C., Trovato, 
R., Vismara, L., 
Volpi, B., Brustia, 
P., Lucarelli, L., 
Tambelli, R. & 
Saita, E. (2017) 
Italien 

Fear of childbirth in 
primiparous Italian 
pregnant women: The role 
of anxiety, depression, and 
couple adjustment 

 

Kvantitativ 
interventionsstudie 
 

 

Hög  Kvantitativ 
studiedesign svarar inte 
på syfte. 

10, Tuschy, B., 
Berlit, S., 
Stützer, P., Lis, 
S., Schmahl, C., 
Baumgärtner, U. 
& Sütterlin, M. 
(2018) Tyskland 

Evaluation of psychosocial 
and biological parameters 
in women seeking for a 
caesarean section and 
women who are aiming for 
vaginal delivery: a 
cross-sectional study 

 

Kvantitativ 
interventionsstudie 
 

 

Hög Kvantitativ 
studiedesign svarar inte 
på syfte. 

11, Sydsjö, G., 
Blomberg, M., 
Palmquist, L., 
Bladh, M. 
Josefsson, A. 
(2015) 

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

 

Kvantitativ 
interventionsstudie 
 

 

Hög Kvantitativ 
studiedesign svarar inte 
på syfte. 

12, Fenwick, J., 
Toohill, J., Gamble, 
J., Creedy, D., 
Buist, A., Turkstra, 
E., Sneddon, A., 
Scuffham, P. & 
Ryding, E.(2013) 
Australien 
 

 

Effects of a midwife 
psycho-education 
intervention to reduce 
childbirth fear on women's 
birth outcomes and 
postpartum psychological 
wellbeing. 
 

 

Kvantitativ 
interventionsstudie 
 

Hög Kvantitativ studiedesign 
svarar inte på syfte. 

13, Hollander, 
MH, Van 
Hastenberg, E., 
Van Dillen, J., 
Van Pampus, 
MG., De 
Miranda, E & 
Stramrood, CAI 
(2017) 
Nederländerna 

Preventing traumatic 
childbirth experiences: 
2192 women’s perceptions 
and views. 
 

Kvantitativ 
interventionsstudie 

 

Hög Kvantitativ 
studiedesign svarar inte 
på syfte. 

14, Kizilirmak, 
A. & Baser, M. 
(2015) Turkiet 

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

Kvantitativ 
interventionsstudie 

 

Hög Kvantitativ 
studiedesign svarar inte 
på syfte. 



 

 

15, Kjaergaard, 
H., Wijma, K., 
Dykes, A-K. & 
Alehagen, S. 
(2008)  
Danmark  

Fear of childbirth in 
obstetrically low‐risk 
nulliparous women in 
Sweden and Denmark 
 

Kvantitativ 
interventionsstudie 

 

Hög Kvantitativ 
studiedesign svarar inte 
på syfte. 

16, Hall, W-A., 
Hauck, Y-L., 
Carty, E-M., 
Hutton, E-K., 
Fenwick, J. & 
Stoll, K. (2009) 
Canada  

Childbirth Fear, Anxiety, 
Fatigue, and Sleep 
Deprivation in Pregnant 
Women 
 
 

Kvantitativ 
interventionsstudie 
 

Hög Kvantitativ studiedesign 
svarar inte på syfte. 

17, Dahlberg, U. 
& Aune, I. 
(2012) 
Norge 

The woman's birth 
experience-The effect of 
interpersonal relationships 
and continuity of care 
 
 
 

Kvantitativ 
interventionsstudie 

 

Hög Kvantitativ 
studiedesign svarar inte 
på syfte. 

18, Ryding, E-
L., Lukasse, M., 
Van Parys, A-S., 
Wangel, A-M., 
Karro, H., 
Kristjansdottir, 
H., Schroll, A-
M., Schei, B. 
(2014) 
Sverige 

Fear of Childbirth and 
Risk of Cesarean 
Delivery: A Cohort Study 
in Six European 
Countries 
 
 

Kvantitativ 
interventionsstudie 

 

Hög Kvantitativ 
studiedesign svarar inte 
på syfte. 

19, Ryding, E-
L., Persson, A., 
Onell, C. & 
Kvist, L. (2002) 

An evaluation of 
midwives’ counseling of 
pregnant women in fear of 
childbirth 
 
 

Kvantitativ 
interventionsstudie 

Medel Kvantitativ 
studiedesign svarar inte 
på syfte. 

20, Klein, M. 
(2012) Canada 

Cesarean section on 
maternal request: A 
societal and professional 
failure and symtom of a 
much larger problem 

Kvalitativ systematisk 
review 

Medel Systematisk review 
som inte svarar till 
syfte. 

21, Karlström, 
A., Nystedt, A., 
Johansson, M., 
& Hildingsson, 
I. (2011) Sverige 

Behind the myth – few 
women prefer ceasarean 
section in the absence of 
medical or obstetrical 
factors. 

Mixad metod. Longitudinell 
metod kombinerat med en 
innehållsanalys 

Hög Mixad metod som inte 
svarar till syfte. 

22, Hauck, Y., 
Fenwick, J., 
Downie, J., & 
Butt, J. (2006) 
Australien 

The influence of childbirth 
expectations on Western 
Australian women´s 
perceptions of their birth 
experience 

Kvalitativ design med 
deskriptiv metod. 

Hög Kvalitativ studiedesign 
som inte svarar till 
syfte. 

23, Lundgren, I. 
(2005) Sverige 

Swedish women´s 
experience of childbirth 2 
years 

Kvalitativ fenomenologisk 
ansats. 

Hög Kvalitativ studiedesign 
som inte svarar till 
syfe. 



 

 

Bilaga 4. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet. 
 

Nr Författare Titel Syfte Design, Metod Deltagare Resultat Kvalitetsbedömning 
enligt Joanna Briggs 

Institute (2017) 
1 Eriksson, C., 

Jansson, L. & 
Hamberg, K. 
(2005) 
Sverige 

Women´s 
experiences of 
intense fear 
related to 
childbirth 
investigated in 
a Swedish 
qualitative 
study. 

Att undersöka och 
beskriva hur kvinnan 
upplevt, hanterat och 
beskrivit sin svåra 
förlossningsrädsla. 

Kvalitativ grounded 
theory approach. 

20 kvinnor, multipara, 
24-41 år med 
erfarenhet av svår 
sekundär 
förlossningsrädsla. 

Upplevelsen av 
förlossningsrädslan beskrevs i 
förhållande till manifestationer, 
tid och variation samt dömande 
gällande sig själv och andra. 
Sättet att hantera rädslan delades 
upp i tre olika kategorier: att 
kringgå innebar att man försökte 
skydda sig och  distansera sig 
från faktorer som kunde utlösa 
rädslan. Att bearbeta innebar att 
man förberedde sig genom att 
aktivt söker information och 
bearbetar detta. Söka hjälp 
innefattade att kvinnan hade sökt 
stöd hos barnmorska, 
vårdpersonal och anhöriga.  En 
förstående barnmorska framstod 
som ytterst avgörande. 

Hög kvalitet 

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

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

Att beskriva källor, 
respons och faktorer 
till förlossningsrädsla 
hos en grupp gravida 
kvinnor som 
diagnosticerats ha 
höga nivåer av 
förlossningsrädsla. 

Kvalitativ deskriptiv  
analys. Kvalitativ 
data togs från en 
randomiserad 
kontrollerad studie. 
Constant 
comparative analys  
av inspelade 
intervjuer. 

43 primipara och 
multipara kvinnor, 
medelålder 29 år, i 
graviditetsvecka 24-
34. 

3 teman identifierade i resultatet: 
Faktorer till rädsla omfattade 
kvinnornas primära orsaker till 
rädsla. Rädslan för det okända 
hos primipara. rädsla för att inte 
klara förlossningen. 
Hur rädslan ter sig omfattade 
hur kvinnorna upplevde en 
känsla av oro över oförutsedda 
komplikationer och sårbarhet. 
Drivande faktorer för rädsla 
innefattade tidigare negativa 
upplevelser som ökade 
kvinnornas oro och rädsla inför 

Hög kvalitet 



 

 

förlossning. Barnmorskans stöd 
uppleves vara ofullständig och 
intensifierade 
förlossningsrädslan. 
 

*3 Fischer, C., 
Hauck., & 
Fenwick, J.  
(2006) 
Australien 

How social 
context impacts 
on women’s 
fears of 
childbirth: A 
Western 
Australian 
example. 
 

Att beskriva kvinnors 
förväntningar inför 
förlossning gällande 
förlossningsrädsla. 

Kvalitativ studie 
Explorativ 
deskriptiv design. 

22 kvinnor, 24-36 år. 
8 kvinnor primipara, 
14 kvinnor multipara. 

2 fenomen identifierades med 3 
kategorier.  
En prospektiv rädsla innebar att 
kvinnorna påverkades av sociala 
och personliga faktorer, vilka 
kunde vara rädsla för det okända 
eller påverkan från andra 
kvinnors negativa 
förlossningsupplevelser.  
Retrospektiv rädsla handlade om 
kvinnans personliga erfarenheter 
och upplevelser, vilket innebar 
en negativ 
förlossningsupplevelse men 
även omfatta relation till 
barnmorskan som påverkade att 
förlossningsrädslan minskades.  
 

Hög kvalitet 

4 Greer, J., 
Lazenbatt, A. 
& Dunne, L. 
(2014) Irland 

´Fear of 
childbirth´and 
ways of coping 
for pregnant 
women and 
their partners 
during the 
birthing 
process: a 
salutogenic 
analysis 

Att utforska 
´förlossningsrädsla´ 
och dess inverkan i 
valet av 
förlossningsmetoder 
bland kvinnor och 
deras partner i norra 
Irland. 

Kvalitativ 
djupgående 
intervjustudie. 
  
Tematisk analys.  
 

19 gravida kvinnor, 
(primipara och 
multipara) och deras 
partner rekryterades 
och djupintervjuades 
enskilt på den största 
kvinnokliniken i 
Belfast. Upplevelser 
från kvinnans partner 
exkluderades. 
 

3 kategorier framstod vid 
förlossningsrädsla: Risk, 
Hanterbarhet och 
Att vara en god förälder i 
förhållande till begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet.  
Begriplighet var relaterat till 
kvinnors förmåga att värdera 
risker och osäkerheter vid 
förlossningsrädsla.  
Hanterbarhet var relaterat till 
förmågan att kunna få kram 
kvinnans resurser för att hantera 
förlossningsprocessen. 
Meningsfullhet:  

Hög kvalitet 



 

 

Förlossningsrädslan var relaterat 
till osäkerheten kring att få till 
en säker förlossning och en bra 
förlossningsupplevelse. 
Barnmorskans stöd handlade om 
att få kvinnorna motiverade och 
hitta mening i situationen och få 
en säker förlossning. 
 

*5 Grimsrud, E., 
Schei, B., & 
Lukasse, M. 
(2017).  
Norge 

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

Att undersöka 
faktorer som 
relaterade till 
negativa 
förlossningsupplevser 
hos norska kvinnor. 

Mixad metod. 
Kvalitativ tematisk 
analys enligt Braun 
och Clarke.  
 
Enbart de 
kvalitativa data i 
artikeln har använts 
för analys 
 

1352 kvinnor, 25-35 
år, multipara. 

3 kategorier identifierades: 
komplikationer för mor och 
barn, vilket innebar en rädsla 
hos kvinnorna för att 
komplikationer kunde uppstå, att 
de skulle få fel behandling och 
uppföljning. Att inte bli sedd 
eller hörd, vilket innebar att bli 
lämnad ensam, bristande 
delaktighet eller att möta 
barnmorskan. Erfarenheter av 
smärta och bristande kontroll, 
vilket handlade om vilka 
förväntningar kvinnorna hade 
inför förlossning samt 
hanteringen av smärta.  

Hög kvalitet 

6 Larkin, P., 
Begley, C. & 
Devane, D. 
(2010) Irland 

´Not enough 
people to look 
after you´: An 
exploration of 
women´s 
experiences of 
childbirth in 
the Republic of 
Ireland. 

Att utforska kvinnors 
erfarenheter av 
förlossningsrädsla i 
Irland. 

Kvalitativ deskriptiv 
studie. 

25 gravida kvinnor 
över 18 år, multipara,  
deltog frivilligt i 5 
fokusgrupper. 

Tre huvudteman identifierades: 
komma igång, komma dit och 
följder. Barnmorskor hade en 
avgörande roll i upplevelsen av 
förlossningen. Kontroll var en 
viktig del i 
förlossningsupplevelsen, 
kvinnor upplevde ofta att de var 
ensamma och inte hade något 
stöd. Vissa kvinnor ville inte ha 
ytterligare ett barn relaterat till 
tidigare förlossningsupplevelse. 

Hög kvalitet 



 

 

7 Larsson, B., 
Hildingsson, 
I., Ternström, 
E. & 
Rubertsson, 
C. (2017) 
Sverige 

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

Att utforska kvinnors 
upplevelser av 
barnmorskeledd 
rådgivning vid 
förlossningsrädsla. 

Kvalitativ 
intervjustudie med 
tematiska analyser. 

27 kvinnor (18 
primipara och 9 
multipara), 24 till 38 
år som fått 
barnmorskeledd 
rådgivning under 
graviditet. Kvinnorna 
intervjuades över 
telefon 1-2 år 
postpartum. 

Ett övergripande tema 
identifierades: barnmorskeledd 
rådgivning gav positiva känslor 
och förbättrat självförtroende 
gällande förlossning. 4 subteman 
identifierades: barnmorskans 
betydelse, ömsesidig stärkande 
dialog, copingstrategier och stöd 
resulterade i en positiv 
förlossning samt att vara 
förberedd inför förlossning. 

Hög kvalitet 

8 Lyberg, A. & 
Severinsson, 
E. (2010) 
Norge 

Fear of  
childbirth: 
mothers’ 
experiences of 
team 
midwifery care 
a follow-up 
study 

Att belysa mödrars 
förlossningsrädsla 
samt deras upplevelse 
av team-
barnmorskeledd 
mottagning 
antenatalt, perinatalt 
samt postpartum. 

Kvalitativ 
hermeneutisk 
intervjustudie. 

En uppföljning av 13 
gravida kvinnor, 25-
37 år, multipara som 
tidigare deltagit i en 
intervjustudie år 2008. 
Kvinnorna 
rekryterades från 
Universitetssjukhuset i 
Norge. 

Ett huvudtema identifierades: 
Kvinnans rätt till ägarskapet av 
graviditet, förlossning och 
postpartumvård relaterat till 
bibehållandet av värdighet. Tre 
subteman identifierades: att vara 
medveten om barriärer och 
orsaker för rädsla, att vara 
förberedd inför förlossning och 
att bli bekräftad och behandlad 
med värdighet av barnmorskan. 

Hög kvalitet 

9 Lyberg, A. & 
Severinsson, 
E. (2010) 
Norge 

Midwives´ 
supervisory 
styles and 
leadership role 
as experienced 
by Norwegian 
mothers in the 
context of a 
fear of 
childbirth. 

Att beskriva gravida 
kvinnors och 
nyblivna mödrars 
upplevelser av 
barnmorskors 
ledarskap gällande 
förlossningsrädsla. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

13 mödrar, multipara 
mellan 25 och 37 år.  

Barnmorskors ledarskap var 
relaterat till deras förmåga att 
skapa en förtroendefull och 
vårdande relation, förmåga till 
problemlösning och att visa 
välvilja, förberedelse samt 
modet till att stödja kvinnan. 

Hög kvalitet 

10 Nilsson, C., 
Bondas, T. & 
Lundgren, I. 
(2010) 
Sverige 

Previous birth 
experience in 
women with 
intense fear of 
childbirth 

Att beskriva 
meningen av tidigare 
erfarenheter vid 
förlossning hos 
gravida kvinnor som 
har upplevt svår 
förlossningsrädsla 

Kvalitativ deskriptiv 
fenomenologisk 
studie. 

9 gravida kvinnor, 
över 18 år, multipara 
med svår förlossnings-
rädsla, som tidigare 
haft en negativ 
förlossningsupplevelse 
intervjuades. 

Kvinnor upplevde en känsla av 
att inte vara närvarande vid 
förlossningen, att de inte kunde 
hitta sin del i processen, vilket 
resulterade till en otillfredsställd 
förlossningsupplevelse. 
Kvinnorna upplevde att 

Hög kvalitet 
 
 
 



 

 

som påverkat det 
dagliga livet. 

barnmorskan inte gav stöd, även 
om hon var närvarande i 
rummet, vilket etsade fast sig i 
minnet och skapade känslor av 
ensamhet, rädsla och bristande 
självförtroende.  

11 Nilsson, C. & 
Lundgren, I. 
(2007) 
Sverige 

Women´s lived 
experiences of 
fear of 
childbirth 

Att beskriva kvinnors 
upplevelse av 
förlossningsrädsla. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
metod med ett 
livsvärldsperspektiv. 

8 gravida kvinnor, 
primipara och 
multipara, 27 till 34 år 
i graviditetsvecka 24-
37 som sökte hjälp för 
svår 
förlossningsrädsla. 

4 teman identifierades: känslor 
av hotande fara, känslan av att 
vara instängd, känslan av att 
vara en undermålig mor samt 
ensamhet. 

Hög kvalitet 

12 Ramvi, E. & 
Tangerud, M. 
(2011) Norge 

Experiences of 
women who 
have a vaginal 
birth after 
requesting a 
cesarean 
section due to a 
fear of birth: a 
biographical, 
narrative, 
interpretative 
study. 

Att utforska kvinnors 
upplevelse av en 
vaginal förlossning 
efter önskemål om 
elektivt sectio 
relaterat till 
förlossningsrädsla. 

Kvalitativ biografisk 
narrativ interpretativ 
metod (BNIM). 

5 gravida kvinnor, 
primipara och 
multipara som tidigare 
deltagit i en 
interventionsstudie år 
2006-2007. 

Det är en utmaning för kvinnor 
och vårdpersonal gällande 
beslutsfattning om 
förlossningssätt vid 
förlossningsrädsla. Vikten av 
kvinnans rätt att bli tagen på 
allvar bör betonas, även om hon 
inte förstår sina bakomliggande 
faktorer kring 
förlossningsrädsla.  

Hög kvalitet 

13 Rilby, L., 
Jansson, S., 
Lindblom, B. 
& 
Mårtensson, 
L. (2012) 
Sverige 

A qualitative 
study of 
women´s 
feelings about 
future 
childbirth: 
dread and 
delight 

Att beskriva känslor 
hos en grupp kvinnor 
gällande framtida 
förlossning hos multi 
para gällande 
förlossningsrädsla.  
 
 
  

Kvalitativ 
uppföljande av 
studie från år 2000 
med en induktiv 
ansats. 

2193 kvinnor, 
multipara, 4-7 år 
postpartum 

En tredjedel av kvinnorna var 
rädda för framtida förlossningar. 
Två tredjedelar av kvinnorna 
hade mestadels positiva 
förlossningsupplevelser. 3 
huvudkategorier identifierades: 
rädsla, förväntan och 
självsäkerhet.  

Hög kvalitet 

14 Salomonsson, 
B., Berterö, 
C. & 
Alehagen, S. 

Self-efficacy in 
pregnant 
women with 
severe fear of 
childbirth. 

Att testa konceptet av 
self-efficacy inför 
förlossning gällande 
svår 
förlossningsrädsla 

Kvalitativ med 
semistrukturerade 
intervjuer. Både 
induktiv och 
deduktiv ansats. 

17 primipara gravida 
kvinnor, 19-38 år med 
svår 
förlossningsrädsla. 

6 huvudkategorier 
identifierades:  
Koncentration innebar kvinnas 
fokus på barnet som snart skulle 
vara fött, att vara i nuet, 

Hög kvalitet 



 

 

(2012) 
Sverige 

distrahera sig från smärta och att 
ta en värk i taget. Stöd omfattade 
att lyssna på instruktioner och ta 
emot stöd och ”peptalk”. 
Kontroll innefattade att vara i 
kontroll och behålla lugnet. 
Avslappning utgjordes av 
kvinnans strategi för 
avslappning, att arbeta med 
kroppen, inte emot. 
Självuppmuntran beskrevs 
genom att mentalt intala sig själv 
om den egna förmågan av att 
klara av processen. Andning sågs 
som en strategi för att klara sig 
genom förlossningen.   

15 Sercekus, P. 
& Okumus, 
H. (2009) 
Turkiet 

Fears 
associated with 
childbirth 
among 
nulliparous 
women in 
Turkey 

Att beskriva rädsla 
associerad med 
förlossning och 
anledningar till 
rädsla. 

Kvalitativ med 
semistrukturerade 
intervjuer samt 
innehållsanalys 

19 primipara, gravida 
kvinnor mellan 19 och 
39 år, som uttryckt att 
de haft rädsla relaterat 
till förlossning 

Tre huvudkategorier framstod: 
Förlossningsrädsla bestod av 
fem mönster där rädsla för 
smärta, oro över komplikationer, 
oro över okända procedurer, 
attityder från vårdpersonal samt 
oro över problem med framtida 
sexualiteten skapade rädsla. 
Anledningar till 
förlossningsrädsla utgjordes av 
bristen på information samt 
kvalitet på information som 
gavs, personalens personliga 
egenskaper, förlossningsmiljön 
samt attityder hos hälso- och 
sjukvårdspersonal. 
Förlossningsrädsla och önskan 
om elektivt kejsarsnitt  grundade 
sig i svår förlossningsrädsla där 
kvinnorna endast såg elektivt 
kejsarsnitt som ett alternativ.  

Hög kvalitet 

 
* Studier som valts ut med hjälp av berry picking.  
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