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SAMMANFATTNING 
 

Abstrakt 
Förlossningsrädsla utgör en speciell utmaning för mödrahälsovården och förlossningsvården. 

En konsekvens av rädslan är att kvinnor allt oftare kräver kejsarsnitt utan medicinsk 

indikation. Syftet med denna studie var att belysa faktorer som ligger till grund för 

förlossningsrädsla samt att ta reda på hur omvårdnadspersonal kan ge stärkande omvårdnad 

till denna sårbara grupp. Metoden var en systematisk litteraturstudie som omfattade fjorton 

vetenskapliga artiklar. Materialet till litteraturstudien identifierades via datoriserad och 

manuell sökning i databaser och tidsskrifter på Högskolan Dalarnas bibliotek samt sjukhus 

biblioteket på Falu Lasarett. Sökningen gjordes i databaserna ELIN@dalarna, Pub Med, Swe 

Med, Libris och Google sholar. Sökord som användes var: Fear of childbirth. Resultatet 

visade att rädslans innehåll och natur hänger samman med kvinnans personliga förutsättningar 

samt den sociala situation hon lever i. En slutsats blev att många kvinnor behöver hjälp för sin 

oro inför förlossningen och många har i högre grad än andra väntande kvinnor haft besvär 

med psykisk ohälsa. En viktig förutsättning för ett optimalt och professionellt bemötande av 

den förlossningsrädda kvinnan är ett gott samarbete mellan hela vårdkedjan, så alla har 

samma synsätt. Genom att alla säger samma saker skapas en trygghet.   

 

NYCKELORD: Förlossningsrädsla, graviditet, upplevelser, kejsarsnitt och omvårdnad. 

KEY WORDS: Fear of childbirth, pregnancy, experience, caesarean sectio and care/nursing. 
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INTRODUKTION 

 

Förlossningsrädsla och hanterbarhet 

 
I slutet av 1980-talet fick förlossningsrädsla ökad uppmärksamhet och inom 

förlossningsvården såg man ett behov av bättre omhändertagande av kvinnor med stark 

förlossningsrädsla (SFOG, 2004). Att föda barn har både positiva och negativa känslor 

samtidigt, som kan påverkas av både psykiska och psykosociala faktorer. Att föda barn är inte 

bara en fysiologisk process utan också en mental process. Glädje och förväntan skiftar med 

oro och ängslan hos många och hos en del kvinnor kan oron ta övertaget och ta sig uttryck 

som förlossningsrädsla (Sjögren, 1998). 

 

Varje år är ungefär 5000 svenska kvinnor så rädda inför sin förlossning att det påverkar hela 

deras tillvaro, vissa kanske till och med väljer att avstå från barn därför att deras rädsla är så 

stor. Man har kunnat konstatera att allt fler söker hjälp för förlossningsrädsla (Silverstolpe & 

Söderberg, 2006). Förlossningsrädsla är dock inte vanligare idag än för 20 år sedan utan att 

idag har kvinnor lättare att uttrycka sin rädsla (SFOG, 2004). Förlossningsrädsla kan 

förekomma inte bara före utan också under och efter förlossningen. Man skiljer mellan primär 

och sekundär rädsla. Primär rädsla innebär att man är rädd för en förlossning innan graviditet 

medan sekundär förlossningsrädsla känner den som tidigare upplevt en traumatisk födsel 

(Silverstolpe & Söderberg, 2006). 

 

Förstföderskor rapporteras i vissa studier generellt vara mera rädda inför förlossningen men 

omföderskor står för majoriteten av de mest förlossningsrädda (SFOG, 2004). 

Det som gör att förlossningsrädsla har uppmärksammats är troligen att kvinnor idag vågar tala 

om sin rädsla och även känner förtroende för sjukvården när det gäller att få hjälp med rädslan 

(Olofsson, 2003). 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Enligt Aaron Antonovsky är tillvaron full av påfrestningar och svårigheter som individen 

måste lära sig att hantera. Hanterbarheten är beroende av att man förmår skapa och se ett 

sammanhang i sin tillvaro. Detta sammanhang består av tre komponenter. 

1. Begriplighet - innebär att det som händer i livet går att förklara. 

2. Hanterbarhet - innebär att man inte är ett offer för omständigheterna utan själv kan påverka 

dem. 

3. Meningsfullhet - kan handla om delaktighet och motivation. 

Applicerat på förlossningsrädsla innebär det att blivande mammor behöver veta hur man 

arbetar och mot vilka mål det vill säga att det måste vara begripligt och finnas tydliga 

riktlinjer. Man kanske inte måste vara överens om innehållet, det viktiga är tydlighet och 

förutsägbarhet vilket motverkar stress och ökar den upplevda hälsan. Hanterbarheten bör 

bestå i att man känner att man har tillräckliga resurser för att möta olika situationer vilket 

stärker självkänslan, motivationen och glädjen. Meningsfullhet hänger starkt samman med 

delaktighet, att man tycker det man gör är värt att investera energi och engagemang i 

(Antonovsky, 2005). 

 

Konsekvenser av förlossningsrädsla 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har en gravid kvinna rätt att vägra en åtgärd som en läkare 

ordinerat henne men har däremot inte rätt till en åtgärd som läkare inte utifrån sin övertygelse 

kan ordinera. Sjukvårdspersonal ska däremot när så är möjligt planera utredning och 

behandling i samråd med den gravida kvinnan och vården ska bygga på respekt för den 

gravida kvinnans självbestämmande och integritet. Kvinnan har rätt att få information om 

olika behandlingsmetoder och ska därefter ge sitt samtycke till de åtgärder som vidtas. Då en 

kvinna kräver kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla måste flera etiska principer beaktas. 

(Sjögren, 1998). Att bli förlöst med kejsarsnitt kan vara ett sätt att komma undan faktorer som 

ligger till grund för förlossningsrädsla (Ekman - Ordeberg, 1999). 

 

Kejsarsnittförlossningar har ökat i flertalet utvecklade länder under de senaste decennierna. I 

Sverige förlöstes 5 procent med kejsarsnitt i mitten av 1970-talet och åren 2004-2005 låg 

andelen på 17 procent (Vladic –Stjernholm, 2007). 
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WHO: s generella rekommendationer från 1985 visar på en andel kejsarsnitt på 10-15 procent. 

Den svenska kejsarsnittsfrekvensen är fortfarande internationellt sett relativt låg, men den 

ligger numera klart över WHO: s rekommendation. Den grupp som bidrog mest till den 

observerade ökningen från 8,1 procent 1990 till 12,2 procent 2001 var fullgångna graviditeter 

med ett normalstort barn som låg med huvudet nedåt i förlossningskanalen (Socialstyrelsen, 

2005). Kejsarsnitt på patientens egen begäran där medicinska indikationer saknas har ökat 

men ändå uppger mer än 90 procent av gravida kvinnor som tillfrågats att de önskar föda på 

vanligt sätt. Dagens höga andel kejsarsnitt står inte i proportion till en motsvarande minskning 

av barndödligheten, kan inte förklaras med medicinska indikationer och gör inte den födande 

kvinnan mer nöjd med sin förlossning (Vladic-Stjernholm, 2007). 

 

Stärkande omvårdnad 

 

Sammanställningar av studier visar att kontinuerligt stöd från personal under förlossningens 

aktiva fas ger en mer positiv förlossningsupplevelse minskar behovet av smärtlindring och 

leder till färre operativa ingrepp (SFOG).  

 

Att ge god och tillräcklig information är ofta den viktigaste kommunikativa utmaningen när 

det gäller graviditeten och förlossningen. En förutsättning här, som för övrigt, är att etablera 

en trygg och bra relation och ge emotionellt stöd med tanke på ett samarbete om bästa möjliga 

resultat. Samarbetet kan till exempel bestå i att göra övningar att finna bra rutiner och att lära 

sig använda nödvändiga hjälpmedel. För den blivande mamman kan kunskap om vad 

graviditeten innebär och om hur man ska förhålla sig till den på bästa sätt vara viktig både vad 

gällande hennes bemästrande och hennes förmåga att kunna förhålla sig ändamålsenligt i 

tillvaron. Bemästrandet är först och främst en dynamisk process där man ofta pendlar mellan 

att sluta och öppna sig, mellan att förtränga och släppa fram, mellan kaos och kontroll, mellan 

förvirring och förståelse, mellan att försvara sig, förlora greppet om situationen och kunna 

bemästra den genom praktisk handling med utgångspunkt i det situationen kräver och vad 

som är fysiskt möjligt. Det ingår i situationen att den gravida kvinnan behöver hjälp till 

bemästrande, samtidigt som bemästrande förutsätter att det är den gravida kvinnan som 

fokuserar och utför arbetet (Eide & Eide, 2005). 
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I slutet av 1980-talet såg man ett behov av bättre omhändertagande av kvinnor med stark 

förlossningsrädsla. Några kliniker startade speciell verksamhet för dessa kvinnor och en 

benämning som valdes var Auroraverksamhet. Namnet Aurora är namnet på 

morgonrodnadens gudinna (Romersk mytologi) och anspelar på att man ville att 

förlossningsrädda kvinnor skulle få ljusare tankar kring födandet. Syftet med 

Auroraverksamheten är att minska förlossningsrädslan och att förlossningsupplevelsen ska bli 

så positiv som möjligt oavsett förlossningssätt. Det försöker man bland annat uppnå genom 

stödjande samtal. Behandlingen syftar till att ge kvinnan ökad trygghet och kunskap och till 

att stärka hennes tro på sig själv och sin förmåga att föda barn (SFOG, 2004). 

 

Målet med ett samtal är för det första att identifiera problem då den samlade informationen 

om den gravida kvinnan ligger till grund för vård och behandlingsplaner. Att planera ett 

bedömningssamtal i samråd med den gravida kvinnan har visat sig vara viktigt. Är den 

gravida kvinnan oförberedd och man trots detta genomför samtalet kan man riskera att viktig 

information utesluts eller inte uppfattas. Samma sak gäller för vårdpersonalen. Ett samtal som 

inte är förberett kan bli avbrutet, tidsmarginalen kan krympa eller den gravida kvinnan kan 

känna att det inte är rätt tidpunkt att tala om problem och bekymmer (Faulkner, 2003). 

Bemötande och behandling av kvinnor med oro måste vara individfokuserad och anpassad till 

den enskilda kvinnans behov (Ekman - Orderberg, 1999). 

  

Då sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad är det viktigaste att ha kunskap om vad 

förlossningsrädsla grundar sig i och hur man som omvårdnadspersonal kan stärka 

förlossningsrädda kvinnor. Det är också viktigt att det finns resurser för att kunna bemöta på 

ett fysiologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt plan, anser författarna av litteraturstudien. 
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Problemformulering 

 
Denna litteraturstudie har vuxit fram ur ett gemensamt intresse hos författarna för den 

reproduktiva hälsan. Av speciellt intresse är förlossningsrädsla då författarna förstått att 

behovet av stärkande omvårdnad ökat under de senaste åren. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att belysa faktorer som påverkar förlossningsrädsla samt att ta 

reda på hur omvårdnadspersonal kan ge stärkande omvårdnad vid förlossningsrädsla. 

 

Frågeställningar 
 

1. Vad grundar sig kvinnors förlossningsrädsla i? 

 

2. Hur kan omvårdnadspersonal stärka förlossningsrädda runt deras barns födelse? 

 

Definition av centrala begrepp 

 

Aurorasamtal = Vägledning för att se svårigheter och möjligheter runt sitt barns födelse 

Reproduktiv hälsa = Fackuttryck för hälsovård vid graviditet och förlossning 

Obstetrik = Läran om graviditet och förlossning 

Omvårdnadspersonal = Barnmorska, sjuksköterska, undersköterska. 

Stärkande omvårdnad = Åtgärder som omvårdnadspersonal kan utföra utan 

läkemedelshantering 
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METOD 

 

Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 
 

Materialet till litteraturstudien identifierades via datoriserad och manuell sökning i databaser 

och tidsskrifter på Högskolan Dalarnas bibliotek samt sjukhus biblioteket på Falu Lasarett. 

Sökningen gjordes i databaserna ELIN@dalarna, Pub Med, Swe Med, Libris och Google 

sholar. Sökord som användes var: Fear of childbirth. 

Sökorden skulle finnas med i titeln eller abstract. 

Urvalskriterierna var att artiklarna skulle vara relevanta för syftet samt publicerade på 

engelska eller svenska i internationella vetenskapliga tidsskrifter under åren 2002 – 2008. 

Abstracten på utvalda artiklar studerades för att avgöra om de motsvarade studiens syfte och 

de artiklar som inte överrensstämde med studiens syfte exkluderades. 

 

Tabell 1 Resultat av databassökning 

 

Databas Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

ELIN@dalarna Fear of childbirth 34 3 

Pub Med Fear of childbirth 258 5 

Swe Med Fear of childbirth 2 1 

Google sholar Fear of childbirth 79 0 

Manuell sökning  5 5 

Libris Fear of childbirth 6 2 
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Datainsamling och analys 

Innehållsanalys innefattar att systematisera och organisera data för att materialet ska bli 

lättöverskådligt (Backman, 1998). 

 

Vetenskapliga artiklar studerades i fulltext avseende vetenskaplig kvalitet med hjälp av 

granskningsmallar efter William och Stoltz (2006) samt Forsberg och Wengström (2008). 

Granskningsmallarna finns i två utföranden, den för kvalitativa artiklar hade 25 frågor med ja 

och nej - svar och den för kvantitativa artiklar hade 29 ja och nej - svar (se bilaga 1 och 2). 

Varje fråga som besvarades med ett ja fick 1 poäng. Poängvärdet omvandlades till procent 

och de artiklar som låg under 59 procent gav ett lågt poängvärde, de mellan 60 – 79 procent 

gav ett medelvärde och de mellan 80 – 100 procent gav ett högt poängvärde. De artiklar som 

bedömdes ha lågt poängvärde, de vill säga under 59 procent, exkluderades. 

 

Etisk granskning 

De artiklarna som granskats är godkända av etisk kommitté. Alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien redovisas och arkiveras på ett säkert sätt. Uppsatsförfattarna utlovar dessutom 

objektivitet vid granskning av resultat samt att artiklarna är lästa och översatta på bästa 

förmåga. Uppsatsförfattarna tar även hänsyn till lagar och författningar som reglerar att 

plagiering ej förekommer. 
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Tabell 2. Kvalitetsgranskning av artiklarna i resultatet 
 

Författare År Nationalitet Design Mätmetod Urval Kvalitet 

Eriksson, C 

Jansson, L 

Hamberg, K 

2005 Sverige Kvalitativ Intervju 20 kvinnor 23p/25p 

92% 

Hög 

Hildingsson, I 

Waldenström, U 

Rådestad, I 

2002 Sverige Kvantitativ Journalstudie 3061 kvinnor 29p/29p 

100% 

Hög 

Hildingsson, I. Rådestad, I 

Rubertsson, C 

Waldenström, U 

2002 Sverige Kvantitativ Frågeformulär 3061 kvinnor 22p/25p 

88% 

Hög 

Nilsson, C 

Lundgren, I 

 

2007 Sverige Kvalitativ Intervju 8 kvinnor 22p/25p 

88% 

Hög 

Ryding, E 

Persson, A 

Onell, C. Kvist, L 

2003 Sverige Kvantitativ Frågeformulär 106 kvinnor 24p/29p 

82% 

Hög 

Ryding, E. Wirfelt, E 

Wängborg, I 

Sjögren, B. Edman, G 

2007 Sverige Kvantitativ Frågeformulär 177 kvinnor 27p/29p 

93% 

Hög 

Saisto, T. Toivanen, R 

Salmela-Aro, K 

Halesmäki, E 

2006 Finland Kvantitativ Frågeformulär 187 kvinnor 22p/29p 

75% 

Medel 

Salomonsson, B 

Wijma, K 

Alehagen, S 

2008 Sverige Kvalitativ Fokusgrupper 21 barnmorskor 22p/25p 

88% 

Hög 

Waldenström, U 

Hildingsson, I 

Ryding, E 

2006 Sverige Kvalitativ Intervjuer 2662 kvinnor 25p/25p 

100% 

Hög 

Melender, H-L 2002 Finland Kvantitativ Frågeformulär 329 kvinnor 26p/29p 

89% 

Hög 

Melender, H-L 

Lauri, S 

2002 Finland Kvantitativ Frågeformulär 481 kvinnor 26p/29p 

89% 

Hög 

Eriksson, C 

Westman, G 

Hamberg, K 

2006 Sverige Kvantitativ Frågeformulär 308 kvinnor 19p/29p 

66% 

Medel 

Halvorsen, L 

Nerum, H 

Öian, P. Sörlie, T 

2008 Norge Kvantitativ Journalstudie 164 kvinnor 21p/29p 

72% 

Medel 

Eriksson, C 

Westman, G 

Hamberg, K 

2005 Sverige Kvantitativ Frågeformulär 328 kvinnor 27p/29p 

96% 

Hög 

Saisto, T 

Halesmäki, E 

2003 Finland Kvantitativ Frågeformulär Review Exkluderad 

Waldenström, U 2007 Sverige Kvantitativ Frågeformulär Review Exkluderad 
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RESULTAT 

 
Resultatet har redovisats med studiens frågeställningar som rubriker. Det visade sig att 

förlossningsrädsla grundar sig i ett antal faktorer som är kopplade till kvinnans sociala, 

psykologiska och obstetriska förutsättningar. Vidare visade resultatet bland annat att 

stärkande omvårdnad handlar om att ha tid till att lyssna att våga kommunicera rädsla, att ge 

information och undervisa samt att ha kontinuitet i både omvårdnad och i kommunikation 

detta skapar trygghet. 

 

Orsaker till förlossningsrädsla 
 

Sociala faktorer 

Olika socioekonomiska förhållanden som kan bidra till kvinnans förlossningsrädsla har man 

påvisat i ett antal studier. Till exempel så har ekonomi, boendesituation, arbetslöshet och 

etniskt ursprung påvisats. Även faktorer som ålder, civilstånd, utbildningsnivå, och 

socioekonomisk status påvisades (Hildingsson, Rådestad, Rubeertsson & Waldenström, 2002, 

Waldenström, Hildingsson & Ryding, 2006, Melender & Lauri, 2002, Eriksson, Westman & 

Hamberg, 2005). Samhälleliga normer och förväntningar på de gravida kvinnorna att vara 

positiva och lyckliga i sitt tillstånd nämndes samt svårigheter att kommunicera om den oro 

och rädsla som fanns inför förlossningen med bland annat släkt och vänner samt 

omvårdnadspersonal (Eriksson, Westman & Hamberg, 2005). Avsaknad av partner och/eller 

bristande stöd från familj, socialt nätverk utgör också faktorer för förlossningsrädsla 

(Melender & Lauri, 2002, Waldenström, Hildingsson & Ryding, 2006, Melender, 2002, 

Eriksson, Westman & Hamberg, 2006). 

 

Psykologiska faktorer 

Vad gällande den gravida kvinnans partner har man funnit att bristande emotionellt 

engagemang har betydelse. Självförtroende och bristande självkänsla, rädsla och känslan av 

otillräcklighet var viktiga faktorer. Otillräcklighet uttrycktes som upplevd oförmåga att bära 

fram och föda ett barn (Nilsson & Lundgren, 2007, Waldenström, Hildingsson & Ryding 

2006, Melender & Lauri, 2002). Andra faktorer är problem med att kommunicera och 

uttrycka sin förlossningsrädsla att man överraskas av sin rädsla och/ eller att man har en hög 

medvetenhet om sin förlossningsrädsla (Eriksson, Westman & Hamberg, 2005).  
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Det framkom även att hos kvinnor som tidigare haft psykiska besvär som oro, ångest och 

depression fanns en större riskfaktor för förlossningsrädsla och begäran om kejsarsnitt, 

samtidigt som det var en större andel flergångsföderskor som också begärde kejsarsnitt. Det 

framkom även att bland de kvinnor som genomgått samtalsterapi, stod de med obehandlad 

psykisk ohälsa fast vid sitt beslut om kejsarsnitt medan de kvinnor som ej hade psykisk ohälsa 

ändrade sitt beslut och önskade föda sitt barn vaginalt efter terapi (Halvorsen, Nerum, Öian & 

Sörlie, 2008). Resultatet visade samtidigt att kvinnor med obehandlad psykisk ohälsa besökte 

mödrahälsovården mer sporadiskt eller avslutade pågående terapi tidigare än kvinnor som ej 

hade psykisk ohälsa (Ryding, Wirfelt, Wängborg, Sjögren & Edman, 2007). 

 

Obstetriska faktorer 

Innehållet i kvinnors rädsla är ofta relaterad till förlossningsprocessen och till komplikationer 

i samband med den då kvinnan är rädd för sitt eget och för barnets liv och hälsa och ser 

förlossningen som en riskfylld och potentiell farlig situation (Eriksson, Westman & Hamberg 

2005 och 2006). Det viktigaste faktorerna bakom förlossningsrädsla var dock att man 

genomgått en eller flera traumatiska förlossningar samt haft fysiska hälsoproblem under 

graviditeten (Hildingsson, Rådestad, Rubertsson & Waldenström 2002). 

 

Tidigare förlossningserfarenheter är ofta förknippade med smärta och rädsla och kvinnor som 

fött barn tidigare och haft en negativ upplevelse av förlossningen känner sig misslyckade 

vilket leder till större osäkerhet inför nästa graviditet och förlossning (Nilsson & Lundgren 

2007). Rädslan för att brista/gå sönder för att förlossningen ska ta lång tid, att kvinnan skulle 

tappa kontrollen och inte kunna andas och krysta som förväntat samt att de ej skulle hinna i 

tid till förlossningsavdelningen (Melender 2002). Även erfarenheter som negativ kontakt med 

omvårdnadspersonal där bemötande och kompetens brustit och att man ej blivit sedd som 

individ, ej känt sig bekräftade och känt sig fullständigt utlämnad i en utsatt och underlägsen 

situation samt att information som delgetts av omvårdnadspersonal har tolkats som 

skrämmande, hävdades i ett antal studier (Eriksson, Westman & Hamberg, 2005, Melender, 

2002, Nilsson & Lundgren 2007). 
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Hos förstföderskor är den starkaste riskfaktorn för att önska kejsarsnitt att man känner rädsla 

inför förlossningen och kejsarsnittet blir då ett sätt att undgå rädslan (Nilsson & Lundgren 

2007). För omföderskor är starkaste riskfaktorn för att önska kejsarsnitt, tidigare planerat eller 

akut kejsarsnitt, förlossningsrädsla samt tidigare negativ förlossningsupplevelse (Hildingsson, 

Rådestad, Rubertsson & Waldenström, 2002). Man har kunnat visa att förlossningsrädsla är 

ekonomiskt kostsamt, då förlossningsrädsla ofta resulterar i kejsarsnitt, mer smärtlindring, 

flera täta och längre besök på mödrahälsovården och förlossningsavdelningen samt att de 

förlossningsrädda kvinnorna kräver mer vård av specialistkompetens (Salomonsson, Wijma & 

Alehagen, 2008). 

 

Hur omvårdnadspersonal kan stärka förlossningsrädda runt deras barns födelse 
 

Tid till att lyssna 

Omvårdnadspersonal behöver tid till att lyssna, bekräfta, bry sig om och till att hjälpa de 

förlossningsrädda kvinnorna att sätta ord på sin rädsla. Det kan vara en utmaning för 

omvårdnadspersonalen att ge rätt sorts stöd till de förlossningsrädda kvinnorna då de behöver 

extra tid, mer uppmärksamhet, tätare besök på förlossningssalen och individuell omvårdnad 

då rädslan varierar, samt att de behöver extra praktisk support även efter förlossningen 

(Salomonsson, Wijma & Alehagen, 2008). 

 

I en jämförande studie mellan två grupper, en med oro eller rädsla och en utan, visades att de 

flesta var nöjda med mödrahälsovården före förlossningen och ansåg sig också nöjda med 

vården under och efter förlossningen. Båda grupperna gav rådet om att omvårdnadspersonalen 

skulle ta sig tid att lyssna till, vara bejakande och känsliga för önskemål som fanns samt 

respektera födelseplanen. En stark önskan som också framkom hos båda grupperna var att 

omvårdnadspersonalen skulle spendera mer tid hos patienten (Ryding, Persson, Onell & 

Kvist, 2003). 
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Kommunicera rädsla 

Det kan vara svårt att kommunicera om sin rädsla men är till stor hjälp att få göra det. Det är 

viktigt att som omvårdnadspersonal våga fråga om rädslan och vara lyhörd för försök att 

uttrycka rädslan samt att visa intresse och att ha beredskap till att kunna lyssna och erbjuda 

hjälp. Stor betydelse har sjukhusets Auroraverksamhet där bearbetning och strategier kan 

innebära att förlossningsrädda kvinnor noggrant får förbereda sig själva eller få försöka 

förändra den egna bilden av den kommande förlossningen (Eriksson, Jansson & Hamberg, 

2005). 

 

Information/undervisning 

Saisto, Toivonen, Salmela-Aro & Halesmäki, 2006 visar att stödet som gruppterapin gav i 

form av information och undervisning om bland annat graviditet och förlossning ansågs vara 

mest betydande för dessa kvinnor och att det resulterade i att färre av de förlossningsrädda 

kvinnorna begärde kejsarsnitt. 

 

Kontinuitet 

Hildingsson, Waldenström & Rådestad, 2002 har belyst vikten av att träffa samma 

omvårdnadspersonal under graviditeten och att all omvårdnadspersonal arbetar utifrån samma 

interventioner. Enligt Hildingsson m.fl. är det viktigt att förlossningsrädda kvinnor får träffa 

samma omvårdnadspersonal vid varje besök på mödrahälsovården och att bli respektfullt 

bemött, att få tid för samtal och egna funderingar och att få hjälp med att förbereda sig för att 

klara av förlossningen. Man betonar även att tid skall ägnas åt det känslomässiga 

välbefinnandet hos de kvinnor som tidigare haft en negativ förlossningupplevelse. Kvinnor 

som är omföderskor och haft tidigare negativa förlossningsupplevelser önskar fler besök till 

mödrahälsovården än vad det rekommenderade basprogrammet kunde erbjuda. 
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DISKUSSION 

 

Resultat diskussion 
 

Författarna ville med denna litteraturstudie belysa faktorer som kan påverka upplevelsen av 

förlossningsrädsla samt hur omvårdnadspersonal kan stärka förlossningsrädda kvinnor. 

Uppsatsförfattarna anser sig fått svar på syftet och de frågeställningar som ställdes inför 

litteraturstudien. 

 

Förlossningsrädda kvinnor vill lära känna omvårdnadspersonalen och vill att de skall vara 

involverade och engagerade. Personalens bemötande, attityd, uppmuntran, lyhördhet, 

kontinuitet och kunskap är ett stöd för kvinnans självkänsla. Känslan av att vara betydelsefull 

värderas högt. Omvårdnadspersonalen bör även ta del av händelsen med respekt och empati 

för att bidra till en unik förlossningsupplevelse (Sjögren, 1998). Mötet med personalen är 

grundläggande för en positiv förlossningsupplevelse. På kort tid skall omvårdnadspersonalen 

kunna se kvinnans individuella behov och ge stöd och styrning under förlossningen på 

kvinnans villkor. Viktigast är dock det unika personliga mötet där en lyssnande och 

bekräftande omvårdnadspersonal kan hjälpa kvinnan att finna sin egen förmåga under 

förlossningsprocessen (SFOG, 2004). Med detta menar uppsatsförfattarna att om det går att 

undvika den traumatiska första upplevelsen kan kanske uppkomsten av förlossningsrädsla 

förebyggas inför kommande förlossningar. 

 

Uppsatsförfattarna anser att kvinnosjukvården måste erbjuda ett tillräckligt bra 

omhändertagande vid vaginal förlossning, inklusive förberedelse och eftervård, så att blivande 

föräldrar inte ska behöva önska sig ett kejsarsnitt istället. Vad som kan vara viktigt är att 

omvårdnadspersonal tar reda på vilka problem som kan finnas som orsak till att kvinnan 

önskar ett kejsarsnitt utan medicinsk indikation. För att kunna göra detta är det av stor vikt att 

omvårdnadspersonalen har adekvat utbildning så att man kan läsa av de signaler som sänds ut 

och även vågar fråga om till exempel psykisk ohälsa då kvinnor med psykisk ohälsa lättare 

drabbas av förlossningsrädsla och är en sårbar grupp.  
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Författarna tror att Auroraterapi kan vara ett bra alternativ, där barnmorskan även har en 

kognitiv beteende terapeutiskutbildning, så att barnmorskan systematiskt kan hjälpa de 

förlossningsrädda kvinnorna utifrån en gemensam och utarbetad modell. För att detta skall 

fungera krävs förberedelse och planering av de omvårdnadsinsatser som skall göras. 

Författarna anser att det är av vikt att finna förlossningsrädda kvinnor i ett tidigt stadium av 

graviditeten och att erbjuda kvinnan individualiserad omvårdnad.  

  

Författarna till denna studie har också ett förslag till förändring inom mödrahälsovården om 

hur barnmorskor skulle kunna arbeta mer likt distriktsjuksköterskans arbetssätt med 

uppsökande verksamhet i hemmet med hembesök som en naturlig del av mödrahälsovården, 

detta för att fånga upp den sårbara grupp som har en överrepresentation av förlossningsrädsla 

och psykisk ohälsa. Vår övertygelse är att hembesök kan underlätta avsevärt för denna grupp 

av kvinnor då det kan vara lättare för dem att kommunicera rädsla i hemmiljö utan att behöva 

känna sig utsatta och underlägsna. Om barnmorskan anser att Auroraterapi behövs och 

kvinnan så önskar kan även Auroraterapeuten göra hembesök.  

Då man sett att ungefär hälften av de kvinnor som initialt begärde kejsarsnitt, avstod efter 

samtalsbehandling behöver det inte kostnadsmässigt bli betungande utan snarare tvärtom 

(Sjögren, 1998). 

 

För att kunna erbjuda bra omvårdnad anser författarna att det bör ställas krav på både 

förlossningsvårdens organisation och dess resurser. Bemanning och arbetsrutiner skall vara 

sådana att omvårdnadspersonalen kan ge kontinuerligt stöd under hela förlossningen. För att 

kunna uppnå dessa mål behöver personalen fortbildning och handledning i hur man möter 

kvinnor med förlossningsrädsla samt möjlighet till att kunna inge det lugn och den trygghet 

som stödet kräver. För att kunna sprida kunskap och erfarenhet om förlossningsrädsla bör det 

finnas ett samarbete mellan förlossningsavdelning, mödravård och Auroragrupp så att hela 

vårdkedjan får samma synsätt (SFOG, 2004).  
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Metoddiskussion 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie för att få djupare förståelse för kvinnors 

förlossningsrädsla samt hur omvårdnadspersonal kan stärka dessa kvinnor. Detta arbete 

baseras på fjorton vetenskapliga studier genomförda med både kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Detta kan ses som en styrka eftersom de kvalitativa studierna ger en djupare bild av 

kvinnornas upplevelser och vilka de bakomliggande faktorerna är till deras val av 

förlossningsmetod medan de kvantitativa studierna ger ett resultat som kan generaliseras. 

Merparten av de valda artiklarna har varit kvantitativa studier. Alla valda artiklar är granskade 

och inkluderades endast om artikeln uppfyllde medel eller hög nivå. Artiklarna i studien är 

från år 2002 och fram till och med år 2008. En fördel med ett så snävt tidsintervall är att 

artiklarna visar aktuell forskning.  

 

Svagheter med denna studie kan vara att ett flertal artiklar var av samma författare men med 

olika medförfattare och att författarna i denna studie uppfattade forskningen kring det valda 

ämnet som begränsats då utökad sökning resulterade i att samma artiklar återkom. 

Författarnas översättning från engelska till svenska kan ha lett till att betydelsen för olika ord i 

informationen kan ha nyansskillnader. Författarnas bristande att granska, klassificera och 

värdera de vetenskapliga studierna. Litteraturstudiens snävhet i och med att artiklarna är 

hämtade från norden. Studierna är gjorda i Sverige, Norge och Finland. Detta har 

uppsatsförfattarna gjort medvetet då olika länder har olika utbildning för personal, 

organisationer och standarder på mödrahälsovård och förlossningsvård och i och med detta 

kan vårt resultat generaliseras till svenska förhållanden. En viss förförståelse hos författarna 

kan ha haft betydelse i val av artiklar och tolkning av resultat. En av författarna har mångårig 

klinisk erfarenhet inom förlossningsvård och därför kan ha påverkat tolkningen av resultatet. 

Förslag tillvidare forskning skulle kunna vara en empirisk studie om Auroraverksamheten 

och/eller kontinuiteten i vårdkedjan för att kunna ge en bättre och individualiserad stärkande 

omvårdnad under graviditet och förlossning.  
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Projektets kliniska betydelse 

Av tidigare forskning framgår att det finns behov av mer kunskap om omvårdnadsåtgärder 

som kan förbättra för förlossningsrädda och deras omvårdnadsbehov. 

Det som uppsatsförfattarna vill lyfta fram är att andelen kejsarsnitt med diagnosen 

förlossningsrädsla som indikation har ökat och därför ta reda på vad rädslan grundar sig i samt 

vad som är stärkande omvårdnad för de förlossningsrädda och på detta sätt få fram relevanta 

omvårdnadsåtgärder. 
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING                                   Bilaga I  
 

Kvantitativa studier 

 FRÅGA JA NEJ 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstraktet studiens innehåll?   

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7. Är designen relevant utifrån syftet?   

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9. Är inklusionskriterierna relevanta?   

10. Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11. Är exklusionskriterierna relevanta?   

12. Är urvalsmetoden beskriven?   

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14. Finns populationen beskriven?   

15. Är populationen representativ för studiens syfte?   

16. Anges bortfallets storlek?   

17. Kan bortfallet accepteras?   

18. Anges var studien genomfördes?   

19. Anges när studien genomfördes?   

20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21. Anges vilka mätmetoder som användes?   

22. Beskrivs studiens huvudresultat?   

23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24. Besvaras studiens frågeställning?   

25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?    

28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

MAXPOÄNG 29 

ERHÅLLENPOÄNG 

KVALITET  låg    medel   hög 

Mallen är en modifierad version av Willman, A. Stoltz, B. &Bahtsevani, C. (2006) och  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). 
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GRANSKNINGMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING                                    Bilaga II 
Kvalitativa studier 

 FRÅGA JA NEJ 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstraktet studiens innehåll?   

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6. Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7. Är designen relevant utifrån syftet?   

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9. Är inklusionskriterierna relevanta?   

10. Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11. Är exklusionskriterierna relevanta?   

12. Är urvalsmetoden beskriven?   

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14. Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15. Anges var studien genomfördes?   

16. Anges när studien genomfördes?   

17. Anges vald datainsamlingsmetod?   

18. Är data systematiskt insamlade?   

19. Presenteras hur data analyserats?   

20. Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21. Besvaras studiens syfte?   

22. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23. Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

25. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

MAXPOÄNG         25 

ERHÅLLENPOÄNG 

KVALITET         Låg            Medel         Hög 

 

Mallen är en modifierad version av Willman, A. Stoltz, B & Bahtsevani, C. (2006). Och  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). 


