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Abstrakt 

Bakgrund: Förlossningsrädsla grundar sig på fyra olika bakgrundsfaktorer, den 

biologiska, psykiska, traumatiska händelser och rädsla för framtida föräldraskap. 

Många gravida kvinnor upplever en rädsla inför sin förlossning och några 

upplever att rädslan är så outhärdlig att den utgör ett hinder i vardagen. 

Barnmorskans/sjuksköterskans närvaro och stöd är en viktig del som kan påverka 

hela förlossningsupplevelsen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa 

kvinnans upplevelse och hantering av förlossningsrädsla samt 

barnmorskans/sjuksköterskans omvårdnad. Metod: Denna litteraturstudie är 

uppbyggd av vetenskapliga artiklar som söktes i databaserna Cinahl, Pubmed och 

PsycInfo. Artiklarna har kvalitetsgranskats, bearbetats samt analyserats. Resultat: 

Kvinnors tidigare erfarenheter och negativa upplevelser kring graviditet och 

förlossning ökar risken att utveckla förlossningsrädsla. För att kunna hantera sin 

rädsla är det viktigt för kvinnan att känna sig delaktig och hitta egna strategier. 

Barnmorskan/sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att skapa en god 

relation till kvinnan, vara närvarande och utbilda kvinnan och partnern. 

Diskussion: Resultatet visar hur viktigt det är att barnmorskan/sjuksköterskan är 

lyhörd, uppmärksam och delaktig för att kunna identifiera kvinnans tidigare 

negativa upplevelser och utifrån det hjälpa kvinnan på bästa sätt. Slutsats: 

Barnmorskans/sjuksköterskans närvaro och bemötande kan vara avgörande för 

hur varje kvinna upplever hela sin graviditet och förlossning. 

 

Nyckelord: Förlossning, litteraturstudie, omvårdnad, rädsla.  
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Bakgrund 

En förlossning startar genom att fostervattnet går eller genom att värkarbetet 

inleds. Det är värkarna som gör att barnet pressas ner genom förlossningskanalen 

och att livmodermunnen öppnas. Under utdrivningsskedet kommer värkarna tätt 

och den födande kvinnan krystar ut barnet. Sedan kommer efterbördskedet då 

moderkakan krystas ut (Abascal, 2004, s. 89). Det är normalt att inför en 

förlossning känna en viss rädsla och den kan vara en sorts drivkraft, men det är 

först när rädslan upplevs som ett hot som den är skadlig (Abascal, 2004, s. 208).  

 

Rädsla kan beskrivas som en affekt som står i nära relation till ångest. Genom 

ångest blir vi rädda och det är rädslan som ger upphov till ångest. Rädslan har en 

livsavgörande funktion i många sammanhang, den finns där för att rädda liv på 

oss. Oro och rädsla hjälper oss att tänka ut olika strategier när vi står inför ett 

eventuellt hot eller när det gäller att undvika ett hot (Carlander, 2006, s. 61). Vi 

bär alla mer eller mindre på vissa grundläggande känslor. Känslorna kan 

förstärkas i olika situationer då man känner sig utelämnad och otrygg exempelvis 

inför en förlossning (Abascal, 2004, s. 208).  

 

Många gravida kvinnor upplever en rädsla inför sin förlossning och några 

upplever att rädslan är så outhärdlig att den utgör ett hinder i vardagen. Icke 

gravida kvinnor upplever att rädslan är så stark att de undviker eller skjuter upp att 

bli gravida. Det är välkänt att graviditet kan vara en tid av ångest med symtom 

som eskalerar i tredje trimestern. Många kvinnor lider fortfarande av rädsla för att 

dö under förlossningen (Hofberg & Ward, 2003). Man kan också ha mer eller 

mindre realistiska fantasier om hemska saker som kan hända, och man kan ha 

erfarenheter av svåra förlossningar sedan tidigare som gör att man blir rädd. Även 

kvinnor som vanligtvis är vana att utsättas för krävande utmaningar kan känna 

stark rädsla inför sin förlossning (Abascal, 2004, s. 209-210).  

 

Förlossningsrädsla är vanligt förekommande och mer intensiv hos de kvinnor som 

fött barn tidigare än hos de som föder för första gången (Hofberg & Ward, 2003).  

Rädsla för förlossningssmärta är starkt förknippat med rädsla för smärta i 

allmänhet, och en tidigare komplicerad förlossning eller otillräcklig smärtlindring 
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är de vanligaste skälen till att begära kejsarsnitt. Tigare psykisk sjukdom och 

daglig stress utgör en stor risk för kvinnan att drabbas av förlossningsrädsla. Detta 

problem ses inte i huvudsak som ett ensamt problem utan faktorer som personlig 

karaktär, ångest, låg självkänsla, depression, missnöje med deras partner och brist 

på stöd påverkar tillståndet. Förlossningsrädsla grundar sig på fyra olika 

bakgrundsfaktorer. Den biologiska innebär rädsla för smärta, den psykiska är 

relaterad till personlighet, tidigare traumatiska händelser, eller rädsla för framtida 

föräldraskap. De sociala faktorerna innefattar brist på stöd och ekonomisk 

osäkerhet. Den fjärde och sista faktorn är den sekundära vilket innebär erfarenhet 

från tidigare förlossningar (Saisto & Halmesmäki, 2003).  Sekundär 

förlossningsrädsla uppkommer efter en svår och traumatisk 

förlossningsupplevelse, detta gör att man kan uppleva en starkare rädsla inför 

nästkommande förlossning (Björklund, 2004, s. 15).  

 

Lidandet går inte att mäta eller värdera objektivt eftersom det sällan står i relation 

till hur stor den kroppsliga skadan är. Varje individ har olika sätt att handskas med 

sina upplevelser i svåra situationer, så kallade copingstrategier (Abascal, 2008, s. 

61). Coping är ett samlingsbegrepp på ett beteende en individ tar till sig för att 

klara av hälsokriser, konfronteras med svåra känslor och helt nya uppgifter och 

problem. Det används när man är tvingad att finna olika psykologiska 

anpassningsstrategier för att hantera och klara av både kortsiktiga och kanske 

livslånga svårigheter (Rydén & Stenström, 2008, s. 93). Man tar till sig 

copingstrategier för att klara av stressande situationer och dessa kan variera 

beroende på problemet och på personens förmåga att tåla och vana att handskas 

med stress (Klang Söderkvist, red, 2008, s.104). 

 

 Många gravida kvinnor har brist på förtroende och tillit för sjukvården inför sin 

förlossning. Om en barnmorska på en mödravårdscentral upplever att en kvinna 

behöver hjälp för sin förlossningsrädsla kan hon remittera henne för utredning och 

samtal till förlossningsavdelningen. Barnmorskans medicinska 

kunskaper/erfarenhet och kulturkompetens inom förlossningsverksamheten är till 

stor nytta. De har ofta stort intresse i att ta hand om ångest och oro hos kvinnorna 

(Olofsson, 2003, s. 33-34).  
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För att kunna förebygga förlossningsrädsla är det viktigt att utforma 

förlossningsvården med en målsättning att själva förlossningen ska bli en så 

positiv upplevelse som möjligt. Barnmorskans/sjuksköterskans närvaro och stöd 

är en viktig del som kan påverka hela förlossningsupplevelsen (Björklund 2004, s. 

17).  Därför vill vi med denna litteraturstudie belysa både kvinnans upplevelse av 

förlossningsrädsla och den omvårdnad som barnmorskan/sjuksköterskan bör ge 

dessa kvinnor. 

Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnans upplevelse och hantering 

vid förlossningsrädsla samt barnmorskans/sjuksköterskans omvårdnad. 

Metod 

Denna uppsats är en litteraturstudie som har utarbetats på ett systematiskt sätt, 

vilket innebär en systematisk sökning, kritisk granskning och sammanställning av 

litteratur inom det utvalda ämnes- eller problemområdet (Forsberg & Wengström, 

2008. s. 34). Artikelsökningen gjordes i databaserna Cinahl och PsycINFO och 

Pubmed. Den Mesh-term som finns med i söktabellen är nursing. 

Förlossningsrädsla fanns inte med som Mesh-term, därför gjordes en fri sökning 

av ordet. De begränsningar som användes var länkar till fulltext och artiklar som 

inte var äldre än tio år, i Pubmed användes även språk: engelska.  
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Tabell 1: Översikt av litteratursökningar i Cinahl, PsycINFO och Pubmed. 

Datum Sökord Limits Databas Antal 

träffar 

Antal 

valda 

artiklar 

Inkluderade 

2011-03-

28 

Fear of 

childbirth 

(Fritt) 

Full text 

Published 

date from 

2002-2011-

12-31 

Cinahl  64 6 2 

2011-03-

28 

Fear of 

childbirth 

AND 

nursing 

Full text 

Published 

date from 

2002-201-

12-31 

 

Cinahl 5 1 1 

2011-03-

28 

Fear of 

childbirth 

(fritt) 

Full text 

Published 

date from 

2001-2011-

12-31 

PsycINFO 32 1 1 

2011-03-

28 

Fear of 

childbirth 

(fritt) 

Only items 

with links 

to full text, 

English, 

published in 

the last 10 

years 

Pubmed 191 3 2 

2011-03-

28 

Fear of 

childbirth 

AND 

nursing 

Only items 

with links 

to full text, 

English,  

published in 

the last 10 

years 

Pubmed 75 13 9 

 

Klassificering och värdering av studie 

 

Klassificering genomfördes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s.15-16) och indelades i 

följande grupper: 
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 Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där 

man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontroll grupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

 Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämgörelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan en 

slumpmässig fördelning. 

 Retrospektiv studie (R). I dessa studier analysers ett historiskt material, 

med hjälp av exempelvis journalhandlingar.  

 Litteraturöversikt (L). Dessa studier bygger på en litteratur genomgång, i 

bästa val genom en systematisk litteraturgranskning där resultatet 

redovisas i en analyserande kunskapssammanställning. 

 Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats 

genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa 

förståelsen för studerande fenomen, t.ex. personens upplevelser och 

erfarenhet.  

 

Tabell 2. Visar kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med 

kvantitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s.48). 

 I= hög II= medel III= låg 

C Prospektiv randomiserad studie. Större väl 

planerad och genom förd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik.  Antalet  

patienter tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med för få 

patienter, och/ eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt 

antal patienter, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall 

P Prospektiv studie utan randomisering. 

Väldefinierad frå 

geställning, tillräckligt antal patienter adekvata 

statistiska metoder. 

 

- 

 

Litet antal patienter, brister i 

genomförande, tveksamma 

statistiska metoder 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 

patientmaterial väl beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska 

statistiska metoder (t.ex. multi- variantanalys, fall 

kontrollmetodik etc.). Lång uppföljningstid. 

 

 

- 

 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför 

kort uppföljning eller inadekvata 

statistiska metoder 
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Tabell 3. Visar kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med 

kvalitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48).  

 

 I: Hög II: Medel II: Låg 

K Studie med kvalitativ metod, 

väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt, god kommunicerbarhet. 

 

- 

 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning, 

undersökningsgrupp för liten/otillräckligt 

beskriven metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning.  

 

Bearbetning 

Bearbetning genomfördes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16-17) i tre faser.  

 

Fas 1 

I fas 1 gjordes en bearbetning i form av att titlar och abstrakt i de ca 367 träffarna 

lästes. Av dessa valdes 24 artiklar som verkade vara relevanta gentemot syftet och 

de gick vidare till fas 2. 

 

Fas 2 

I fas 2 gjordes en djupare granskning genom att artiklarna lästes i sin helhet, nio 

artiklar valdes bort eftersom de inte svarade mot syftet. Till slut blev det 15 

relevanta artiklar som gick vidare till fas 3 för klassificering och 

kvalitetsbedömning enligt SBU/SSF nr 4 (SBU/SSF nr. 4. 1999, s.15-16). 

 

Fas 3 

De 15 vetenskapliga artiklarna som gick vidare från fas 2 klassificerades enligt 

SBU/SSF nr 4 (SBU/SSF nr. 4. 1999, s.15-16).  Artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

granskades enligt tabell 2 och 3. Samtliga 15 artiklar inkluderades, 12 kvalitativa, 

två kvantitativa och en var både av kvantitativ och kvalitativ metod. Bland de 

kvalitativa artiklarna bestod två stycken av medelhög kvalitet och tio stycken var 

av hög kvalitet. Bland de kvantitativa artiklarna var två stycken av medelhög 
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kvalitet och den kvantitativa och kvalitativa artikeln var av medelhög kvalitet (se 

bilaga 2). 

 

Etisk granskning 

Etiska överväganden ska finnas med vid en systematisk litteraturstudie. Det är 

viktigt att välja studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden har gjorts. Forskaren bör redovisa alla artiklar 

som ingår i litteraturstudien samt arkivera dessa på ett säkert sätt i tio år. Det är 

viktigt att presentera alla resultat även om de inte stödjer forskarens hypotes. Det 

är oetiskt att endast presentera resultat som stödjer hennes/hans åsikt (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 77). I denna litteraturstudie har författarna både diskuterat 

och analyserat varje artikel som studien baserats på. Alla artiklar som ingår i 

studien har ett etiskt resonemang.  

 

Innehållsanalys 

Innehållsanalys kännetecknas av att forskaren på ett systematisk och stegvist sätt 

klassificerar data för att lättare kunna identifiera teman och mönster med målet att 

beskriva och kvantifiera specifika fenomen. Olika modeller för innehållsanalys 

kan användas för att man på ett systematiskt sätt skall kunna analysera data 

(Forsberg & Wengström, 2008, s.150-151). Analysen har utförts genom att 

författarna brutit ned huvudresultatet i mindre delar och kommit fram till tre 

huvudkategorier; Kvinnans erfarenheter, Hantering och 

Barnmorskans/sjuksköterskans omvårdnad samt sju underkategorier. 

Resultat 

Denna litteraturstudie omfattar 15 vetenskapliga artiklar, 12 kvalitativa, två 

kvantitativa och en med både kvantitativ och kvalitativ metod. Tio stycken av 

artiklarna ansågs ha hög (I) kvalitet och fem stycken hade medelhög (II) kvalitet. 

Klassificering och värdering av studierna visas i bilaga 2. Studierna har utförts i 

Australien, Finland, Kanada, Norge, Storbritannien, Sverige och Turkiet. 

Ytterligare information angående studierna redovisas i bilaga 2. Resultatet 

presenteras under kategorierna Kvinnans erfarenheter, Hantering och 

Barnmorskans/Sjuksköterskans omvårdnad. De underkategorier som framkom 

efter analysen av studiens resultat var följande; Tidigare upplevelser, 
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Barnmorskans/Sjuksköterskans attityder, Delaktighet, Strategier, Relation, 

Närvaro och Utbildning. 

 

Kvinnans erfarenheter 

 I denna huvudkategori redovisas två underkategorier. Tidigare upplevelser, där 

några orsaker till förlossningsrädsla beskrivs och hur negativa upplevelser kan 

påverka framtida förlossningar samt barnmorskans/sjuksköterskans attityder och 

där beskrivs kvinnors negativa upplevelser av bemötande från 

barnmorskan/sjuksköterskan.  

Tidigare upplevelser 

Tidigare övergrepp i barndomen kan leda till att allvarlig förlossningsrädsla 

utvecklas i vuxen ålder (Lukasse, Vangen, Øian, Kumle, Ryding & Schei 2010). 

Förlossningsrädsla kan även utlösas pågrund av kvinnans rädsla att få panik under 

förlossningen och en känsla att inte kunna föda fram barnet (Sercekus & Okumus 

2009). Enligt Salomonsson, Wijma och Alehagen (2010) kan förlossningsrädsla 

uppstå vid negativa upplevelser kring födseln eller vid bristande stöd från 

barnmorskan. Lyberg och Severinsson (2010a) instämmer att detta kan påverka 

framtida förlossningar.  

 

Traumatiska erfarenheter av tidigare förlossningar påverkar kvinnas sexliv och 

hennes vilja att bli gravid i framtiden enligt Ayers, Eagle och Waring, 2006.  

Karlström, Engström-Olofsson, Nystedt, Thomas och Hildingsson (2009) skriver i 

sin artikel att rädsla för smärta och eventuella skador på mamman eller barnet var 

de största anledningarna till att kvinnor väljer att göra kejsarsnitt. 

 

Rädsla, ångest, ensamhet, ilska, sorg och brist på tilltro till egen förmåga att 

kunna föda var negativa känslor som uppstått på grund av minnen från tidigare 

förlossningar. Kvinnorna i denna studie upplevde att de under förlossningen inte 

kunde förmå sig vara aktivt närvarande, vilket gav en känsla av att förlora 

kontrollen. Intensiv smärta, chock, hopplöshet, diffusa minnen, ha något att 

kämpa för, inte kunna påverka sin situation och känna ett stort behov av hjälp 

resulterade i kommunikationssvårigheter. Denna stressiga situation gjorde att 
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kvinnorna upplevde känslor av ensamhet och apati (Nilsson, Bondas & Lundgren, 

2010).   

 

I en studie som gjorts av Melender (2002)  tyckte mer än hälften av deltagarna att 

kunskapen om den kommande förlossningen kunde vara en orsak till deras 

förlossningsrädsla. Orsaken till förlossningsrädsla är enligt Sercekus & Okumus 

(2009)  rädslan för smärta och att höra andra prata om hur miljön är på BB 

avdelningen.  

Barnmorskans/sjuksköterskans attityder 

Nilsson et al. (2010) beskriver att kvinnorna upplevde att barnmorskorna 

misslyckades med sitt engagemang som t.ex. uppmuntran och stöd. De upplevdes 

vara hårda och kalla och inte lyhörda för kvinnornas behov. Annan personal 

upplevdes även vara ignorerande gentemot kvinnorna. Att inte få någon 

information om barnets utveckling och personalens fokusering på praktiska och 

tekniska aspekter i samband med förlossningen gjorde att kvinnorna blev osäkra i 

situationen. 

 

Kvinnorna tappade tron på sin kvinnlighet pågrund av känslan att inte få stöd och 

förståelse för sin rädsla vilket resulterade i att de upplevde skuld och skam och 

kände sig svaga (Nilsson & Lundgren, 2009). Även förtroende för personal inom 

förlossningsvården minskade (Nilsson et al., 2010). I Sercekus och Okumus 

(2009) studie framkom det att kvinnorna uppgav en rädsla för vårdpersonalens 

agerande och bemötande, till exempel att bli utskällda, inte få tillräckligt stöd 

under förlossningen samt att känna sig utlämnade. 

 

Hantering 

I denna huvudkategori redovisas följande två subkategorier; Delaktighet, där det 

lyfts fram hur viktigt det är för kvinnan att känna sig delaktig både före under och 

efter sin förlossning och strategier är den andra underkategorin där kvinnornas 

olika sätt att hantera sin rädsla beskrivs. 
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Delaktighet 

Det är viktigt för kvinnan att känna sig delaktig och ha kontroll över situationen 

både under graviditeten och kommande förlossning (Lyberg & Severinsson, 

2010a). För att kunna hjälpa varje kvinna att behålla kontrollen är det viktigt att 

sjuksköterskan gör en noggrann individuell bedömning (Bryanton et al., 2008). 

Lyberg och Severinsson (2010b) skriver om kvinnans behov av att kunna behålla 

kontrollen över situationen. För att kunna hjälpa varje kvinna med detta är det bra 

att utforma en individuell plan, på så sätt kan kvinnorna känna sig delaktiga i 

förberedelserna inför sin förlossning. Enligt Nilsson et al., 2010  är det viktigt 

med tydlig information för att kvinnan ska kunna hitta en mening i sin situation. 

En aktiv, coachande och motiverande barnmorska som gav bra rådgivning var 

värdefull. 

Strategier 

Enligt Melender (2002) är kunskap och förståelse viktiga copingstrategier för att 

hantera sin rädsla. Eriksson, Jansson och Hamberg (2006) skriver i sin studie att 

ett positivt och logiskt tänkande hjälper kvinnorna att bearbeta sin rädsla, även 

samtal är en viktig del för kvinnorna i hanteringen trots att många upplever det 

som en svår uppgift. Släkt, vänner, partnern och barnmorskan hade också en 

viktig del i hanteringen av kvinnornas rädsla. Andra kvinnor hanterade sin rädsla 

genom att besöka BB avdelningen eller skriva ett brev till personalen om sin 

rädsla och oro. Nästan hälften av deltagarna i Melender (2002) studie upplevde 

också att hälso- och sjukvårdspersonal var en bra hjälp i hanteringen av sin rädsla. 

Barnmorskans/ Sjuksköterskans omvårdnad 

I denna huvudkategori redovisas följande tre subkategorier; Relation, där 

barnmorskans/sjuksköterskans relation till kvinnan lyfts fram. Närvaro är den 

andra subkategorin som beskriver hur viktigt det är att barnmorskan/sjusköterskan 

är närvarande under graviditet, vid förlossningen och även efteråt samt Utbildning 

där betydelsen av utbildning till den gravida kvinnan åskådliggörs. 

Relation 

Det är viktigt att skapa en god relation till kvinnan som är byggd på förtroende 

och ta reda på vilka behov och önskemål som varje enskild kvinna har (Lyberg & 
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Severinsson, 2010a). Nilsson och Lundgren (2009)  redovisar i sin studie att det är 

viktigt att undersöka rädslans ursprung för att på ett bättre sätt kunna hjälpa 

kvinnan att hantera den. 

Barnmorskan bör visa respekt för kvinnans rädsla, lyssna och kunna visa empati 

utan att själva dras in i kvinnornas oro (Nyberg et al., 2010). För att inte förvärra 

kvinnornas rädsla är det bra om barnmorskan informerar dem och utstrålar 

självförtroende (Fisher et al., 2006). Enligt Lyberg och Severinsson (2010b) är 

relationen till barnmorskan viktig för att kvinnan ska känna trygghet och kunna bli 

bekräftad. En av tyngdpunkterna som beskrivs av barnmorskorna i Nyberg et al 

(2010) studie var att de skulle se till att kvinnan fick en positiv upplevelse för den 

kommande förlossningen. En barnmorska tyckte att man skulle bemöta kvinnan 

utifrån sin egen erfarenhet som människa men även som sin roll som barnmorska 

för att kunna få kvinnan att lita på sin egen förmåga. Att prata om sina upplevelser 

var enligt barnmorskorna svårt för kvinnorna att göra. För kvinnorna betydde det 

mycket att någon kunde bekräfta, förstå, känna igen deras rädsla och sorg samt 

kunna lyssna, förmedla en känsla av trygghet och lugn (Nyberg et al., 2010). 

Barnmorskans sätt att hantera situationen påverkade kvinnornas tro på sig själva 

(Lyberg & Severinsson, 2010a).  

Närvaro 

Barnmorskans närvaro kan hjälpa till att ge kvinnan en mer positiv upplevelse av 

sin förlossning (Karlström et al., 2009). För att kunna hjälpa kvinnan att hantera 

sin rädsla under förlossningen är det viktigt att barnmorskan är stödjande och 

hjälpsam (Fisher, Hauck, Fenwick, 2006). En närvarande sjuksköterska under 

förlossningen är viktigt för att kunna hjälpa kvinnan att reflektera över sina 

upplevelser och ge henne stöd att kunna hantera sina känslor. Vid bristande stöd 

hos partnern kan sjuksköterskan ägna extra tid till att förbättra det stöd som redan 

ges (Bryanton et al., 2008). För att ge kvinnorna utrymme att uttrycka sina känslor 

är det viktigt för barnmorskan att inta en passiv men närvarande roll (Nyberg et 

al., 2010). Salomonsson et al., (2010) beskriver i sin studie att det kräver mycket 

tid att hantera kvinnor med förlossningsrädsla och de är svåra att identifiera. De 

kan ha svårt att uttrycka sin rädsla och det tar tid för kvinnorna att bli medvetna 

om sina känslor och att hitta strategier att hantera dem. I och med att dessa 

kvinnor behöver mycket stöd och uppmärksamhet från barnmorskan blir det svårt 
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att ha hand om flera kvinnor samtidigt. Enligt Karlström et al., (2009) försämras 

kvaliteten i vården om arbetsbelastningen blir för hög.  

 

Genom att kvinnan har kontakt med ett team som jobbar med förlossningsrädsla 

behövs mindre besökstid på mödravårdcentralen. För att hjälpa kvinnor att prata 

om sin rädsla och stödja dem är det viktigt att erbjuda tillräckligt med tid och 

möjlighet att prata om och att anpassa sina känslor. Att lyssna på kvinnan och visa 

omtanke är något barnmorskan bör göra för att kunna hjälpa kvinnan utvärdera 

rädslan (Salomonsson et al., 2010).  Fisher et al (2006) skriver sitt resultat att det 

är bra om barnmorskan har en kontinuitet i vården av den gravida kvinnan, både 

under graviditeten och förlossningen för att på bästa sätt minska deras rädsla. 

 

Det är viktigt att en och samma barnmorska eller team har hand om kvinnan både 

före, under och efter förlossningen och att de ser till att vara närvarande och 

stödjande. Det händer i vissa fall att kvinnan och barnmorskan inte kommer 

överens och då är det viktigt att det finns möjlighet för byte. Att på ett 

professionellt sätt bemöta kvinnor med förlossningsrädsla upplevs som en 

utmaning för barnmorskorna eftersom det ofta är väldigt krävande. Vissa gånger 

händer det att barnmorskan bemöter kvinnan på ett otrevligt sätt på grund av 

kvinnans provocerande attityd (Salomonsson et al., 2010). I Nyberg et al. (2010) 

studie framkom det i resultatet att det fanns ett behov av handledning hos 

barnmorskorna där det gavs möjlighet att hantera känslor som i uppstått i samband 

med mötet med kvinnorna.  

Utbildning 

Utbildning under graviditet kan hjälpa kvinnor att se mer positivt på den 

kommande förlossningen och det är viktigt att även utbilda kvinnornas partners 

om deras betydelse under och efter förlossningen (Bryanton, Gagnon, Johnston & 

Hatem, 2008). I Sercekus och Metes (2010) studie framkom det att utbildning om 

allt omkring förlossningen gjorde att vissa kvinnor kände mindre oro, medan 

andra blev mer rädda av den information de fick. Genom utbildning minskade 

vissa kvinnors oro över vilket sätt de ville föda på och det påverkade även deras 

förlossningsupplevelse på ett mer positivt sätt. Utbildningen gav deltagarna också 

möjlighet att förbättra sitt självförtroende angående sin mammaroll och en 
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möjlighet att uttrycka sig. Nilsson och Lundgren (2009) har i sin studie kommit 

fram till att barnmorskorna i specialteamet hade en viktig roll eftersom de gav 

stöd och ökade kunskapen om födseln, vilket gjorde att kvinnorna fick en bra 

inställning till sin kommande förlossning. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser och hantering 

av förlossningsrädsla samt barnmorskans/sjuksköterskans omvårdnad. Resultatet 

delades in i tre huvudkategorier; Kvinnans erfarenheter, Hantering och 

Barnmorskans/Sjuksköterskans omvårdnad. 

 

I resultatet framkom det att tidigare erfarenheter såsom olika former av övergrepp 

i barndomen kan påverka risken att drabbas av förlossningsrädsla. Som Abascal, 

2004, s. 208 beskriver så bär vi alla mer eller mindre på vissa grundläggande 

känslor som kan förstärkas i olika situationer då man känner sig utelämnad och 

otrygg. Det är då viktigt att sjuksköterskan/barnmorskan inför varje förlossning 

försöker att skapa trygghet för patienten genom att ta reda på kvinnans behov. 

 

Kvinnor med intensiv rädsla för sin kommande förlossning väljer oftast att 

genomgå ett akut kejsarsnitt och det är viktigt att barnmorskan/sjuksköterskan ta 

reda på varför. Bryanton et al. (2008) redovisar i sitt resultat att sjuksköterskan 

bör informera om möjligheten till akut kejsarsnitt, möta kvinnans behov och ta 

reda på bakomliggande orsaker till varför varje enskild kvinna väljer att genomgå 

en sådan förlossning. 

 

Kvinnor med tidigare upplevelser av traumatiska förlossningar drabbas ofta av en 

så stark rädsla att den påverkar deras beslut om att vilja bli gravida igen. Ayers et 

al. (2006) visar i sin studie att kvinnor kan drabbas av en känsla att inte kunna 

tillåta sig få fler barn, vilket kan resultera i en känsla av förlust för de barn hon 

ursprungligen vill ha. Nilsson et al. (2010) kom också fram till att kvinnorna var 

rädda att deras tidigare negativa erfarenheter av en förlossning skulle upprepas 

igen. 
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Det är viktigt att kvinnan känner sig aktivt deltagande i förlossningsprocessen för 

att reducera rädslan och den negativa misstron på sin egen förmåga. 

Barnmorskan/sjuksköterskan bör därför vara med och stärka kvinnan i det hon gör 

och få henne att tro på sig själv. Nilsson et al. (2010) visar i sitt resultat att 

barnmorskor som försöker förbättra en desperat situation genom att lugna 

kvinnan, hjälper henne att uppleva mer energi att orka ta sig igenom hela 

förlossningen. 

 

Barnmorskan/sjuksköterskan bör ha en kontinuerlig kommunikation med kvinnan 

under förlossningen, då det är särskilt viktigt att vara lyhörd för kvinnans behov 

och önskningar. Kirkevold (2007, s. 136) tolkar Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori som påstår att kommunikation är en förutsättning för att kunna 

uppnå målet med omvårdnaden, genom att hjälpa patienten bemästra sjukdom, 

lidande och finna en mening i sin upplevelse. Kommunikation är något som pågår 

kontinuerligt mellan två personer där syftet är att lära känna patienten och 

utforska och tillgodose hans/hennes behov. I Nilsson et al. (2010) framkom det i 

resultatet att barnmorskorna var hjälpsamma och stöttade kvinnorna precis på det 

sätt de behövde. De var också väl medvetna om hur de skulle gå till väga för att ge 

kvinnan bästa möjliga hjälp och stöd. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att attityder hos 

barnmorskor/sjuksköterskor kan vara avgörande för hur kvinnan upplever hela 

förlossningsprocessen. Det kan till exempel resultera i negativa känslomässiga 

minnen som kan ha stor betydelse i framtida förlossningssituationer. Därför är det 

viktigt att barnmorskan/sjuksköterskan ser till att tänka på hur hon bemöter varje 

kvinna för att hjälpa kvinnan att kunna känna sig trygg och väl omhändertagen. 

Lyberg och Severinsson (2010a), betonar i sitt resultat att barnmorskornas bör 

vara kompetenta i sin ledarskapsroll, de har också ansvar att motivera, inspirera 

och kunna hantera olika situationer för att hjälpa varje enskild kvinna.  

 

Att känna sig delaktig under hela graviditeten samt under förlossningen är viktigt 

för kvinnor som väntar barn. Kvinnorna vill uppleva att de har kontroll över 

situationen och aktivt vara med vid planering av sin förlossning. 
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För vissa kvinnor är det viktigt att lära känna sin barnmorska väl för att lättare 

kunna utforma en plan för sin graviditet och förlossning tillsammans med henne 

(Lyberg & Severinsson, 2010b). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) skall vården så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten (Raadu, 2011, s. 114). 

 

För att kunna bemästra sin rädsla är det till god hjälp om varje enskild kvinna kan 

hitta sin egen strategi. Enligt Klang Söderkvist (2008, s. 71) kan det vara 

betydelsefullt att bemöta varje persons val av strategier för att försöka förstå hur 

den personen fungerar. Detta är användbart i patientundervisningssammanhang, 

då detta också kan ställas i perspektiv av att interaktionen i gruppen mycket väl 

kan avspeglas i deltagarnas olika individuella val av strategier. Ett exempel kan 

vara att dela sin erfarenhet med andra kvinnor som har gått igenom samma 

situation. Melender (2002) skriver i sitt resultat att en strategi som kunde hjälpa 

många kvinnor med förlossningsrädsla var tanken att andra kvinnor hade klarat 

samma situation. Att också tänka på sina egna positiva erfarenheter av tidigare 

graviditet och förlossning eller andras positiva erfarenheter hjälpte många kvinnor 

att lindra rädslan. För andra kvinnor var det viktigt att prata om sin rädsla med alla 

runt omkring men vissa klarade inte av att prata med någon om det.   

 

Resultatet i denna litteratur studie visar betydelsen av 

barnmorskans/sjuksköterskans relation till kvinnan. Barnmorskan/sjuksköterskan 

bör vara mån om att bygga upp ett förtroende för att kunna få kvinnan att känna 

sig trygg och bekräftad. Detta kan då resultera i att kvinnan lättare vågar öppna 

sig och prata om personliga och känsliga upplevelser. Enligt Lybergs och 

Severinssons (2010b) resultat upplevde kvinnorna att djupa relationer med 

barnmorskan ökade deras självkänsla och personliga utveckling. Relationen till 

barnmorskan gjorde att flera kvinnor utvecklade en förmåga att hantera sina 

svårigheter i vardagen. Lyberg och Severinsson (2010a) kom fram till att den nära 

relationen mellan barnmorskan och kvinnan gav en ökad tillfredställelse och en 

känsla av säkerhet och kontroll.  

 

Denna litteraturstudies resultat visar hur betydelsefullt det är att en 

barnmorska/sjuksköterska är kontinuerligt närvarande, för att hjälpa kvinnan att 
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känna sig trygg och göra det lättare för henne att kunna hantera situationen. 

Barnmorskan/sjuksköterskan bör se till att ha tålamod och ta sig tid till att lyssna 

och försöka förstå kvinnan, även om det ibland kan vara påfrestande. Lyberg och 

Severinsson (2010b) skriver i sitt resultat att när kvinnorna träffade barnmorskan i 

specialteamet kände de sig respekterade och värdefulla. De var också nöjda med 

den vård de fått och att barnmorskorna alltid fanns tillgängliga på telefon. 

Kvinnorna uppskattade också deras förmåga att vara närvarande och tillgängliga 

för att möta deras behov både före, under och efter förlossningen. De beskrev 

också barnmorskorna som mycket professionella och att det hade lång erfarenhet 

av sin moderliga omsorg. 

 

Barnmorskan/sjuksköterskan bör se till att gravida kvinnor och deras partners får 

den utbildning de behöver för att känna sig trygga i sin föräldraroll. Detta är 

särskilt viktigt hos förstföderskor eftersom de utsätts för nya utmaningar. 

Utbildning är även viktigt för att kunna förebygga förlossningsrädsla och göra 

kvinnan förberedd på vad som komma skall. Resultatet i Sercekus och Metes 

studie (2010) visar att kvinnorna upplevde att utbildning var effektivt och gav 

dem kunskap om sitt föräldraskap, vilket gjorde att det blev lättare att hantera sin 

nya situation. 

Metoddiskussion 

Styrkan i denna litteraturstudie är att det inte användes några vetenskapliga 

artiklar med låg kvalité och det har även varit lätt att hitta relevanta material. Det 

behövdes inte göras så många sökkombinationer eftersom det räckte bra med de få 

ord som användes, och många artiklar återkom oavsett vilket sökord som valdes. 

Eftersom alla artiklar var skrivna på engelska behövdes mycket tid att läsa och 

förstå dem. För att kunna underlätta läsningen användes Google översättnings- 

verktyg. Det fanns svårigheter i analysförfarandet eftersom det var svårt att 

utforma underkategorier och huvudkategorier. Vid indelning av underkategorier 

blev det till en början för många underkategorier vilket gjorde det svårt att kunna 

utforma ett sammanhang i resultat delen. Detta gjorde att en djupare läsning av 

texterna fick göras för att kunna samla ihop mer relevant text under färre 

underkategorier. En svaghet med denna litteraturstudie kan vara att två artiklar 

med en och samma författare användes, detta kan påverka innehållet i artiklarna 
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eftersom samma personer har uttryckt sina åsikter saknas objektiva infallsvinklar. 

En intressant aspekt är att resultatet innehåller information från olika delar av 

världen. I och med detta belyses förlossningsrädsla hos kvinnor och 

barnmorskors/sjuksköterskors omvårdnad ur ett bredare perspektiv. 

Slutsats 

De slutsatser som kan dras av denna litteraturstudie är att kvinnans tidigare 

erfarenheter som till exempel traumatiska och negativa upplevelser, kan resultera i 

förlossningsrädsla vid framtida graviditeter. Det är viktigt för varje enskild kvinna 

att identifiera sin rädsla och att hitta sätt att hantera den. Författarna till denna 

studie anser att barnmorskan/sjuksköterskan har en betydelsefull roll eftersom hon 

bör vara lyhörd, närvarande, bygga upp en bra relation till kvinnan och engagera 

sig i kvinnans rädsla. Det är även bra om barnmorskan/sjusköterskan informerar 

och utbildar kvinnan och partnern samt utformar en individuell plan tillsammans 

med varje enskild kvinna. Barnmorskans/sjuksköterskans närvaro och bemötande 

kan vara avgörande för hur varje kvinna upplever hela sin graviditet och 

förlossning. De faktorer som belysts i denna litteraturstudie kan göra det lättare 

för barnmorskor/sjuksköterskor att identifiera kvinnor med förlossningsrädsla, och 

att även förstå vikten av barnmorskans/sjuksköterskans professionella roll. 
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Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja             Nej    



 

 

 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

                Representativt                      Ja □            Nej □ 

                Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

……………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

    Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999).



 

 

 

Bilaga 2.  Inkluderade artiklar  

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagar

e 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

(kvalitet) 

Ayers, 

Eagle & 

Waring. 

(2006). 

Storbritanni

en 

Att undersöka långsiktiga effekter av en 

traumatisk förlossning och postnatal 

PTSD på kvinnor som har fått en kliniskt 

signifikant PTSD efter födsel. 

Kvalitativ 

studie 

Semistrukturer

ade intervjuer 

Sex 

kvinnor 

mellan 

22-37 år 

när de 

födde 

Induktiv tematisk 

analys 

 

Post-traumatisk stress gör att dessa kvinnor hade 

svårt att gå vidare efter en svår förlossning. Visa 

avstod från samlag pågrund av rädslan att bli gravid 

och gå igenom ännu en förlossning. 

 

 K II 

Bryanton, 

Gagnon, 

Johnston & 

Hatem. 

(2008) 

Kanada 

Att fastställa faktorer som kan förutsäga 

kvinnors uppfattningar om 

förlossningserfarenheter och att 

undersöka om dessa varierar med typ av 

födelse en kvinna upplevelser. 

 

 

 

Kvantitativ 

Prospektiv 

kohortstudie 

Frågeformulär 

( QMAALD) 

som mäter 

attityder kring 

förlossningen 

652 

(759) 

 

SAS© Version 

9.1 

T-test 

Av de 20 faktorer för kvinnors uppfattningar om 

barnafödande var den starkaste faktorn, grad av 

medvetenhet, avslappning och kontroll, hjälpsamhet 

partner stöd, och att vara tillsammans med barnet 

efter födseln. 

 

P II 

Eriksson, 

Jansson & 

Hamberg. 

(2006)  

Sverige 

Att undersöka och beskriva hur intensiv 

rädsla i samband med förlossning 

upplevs, behandlas och hur den 

kommuniceras utifrån kvinnorna själva. 

Kvalitativ 

design, 

intervjuer 

20 Konstant 

jämförande 

metod, Grounded 

Theory 

Upplevelsen av rädsla beskrevs i förhållande till 

manifestationer, tid och variation och bedömning 

enligt uppfattningar om sig själv och andra. 

Prenatal hälso-och sjukvårdspersonal behöver mer 

träning i att möta och stödja kvinnor 

med intensiv rädsla i samband med förlossning.  

K I 



 

 

 

Fisher, 

Hauck, 

Fenwick 

 (2006) 

Australien 

Denna artikel presenterar resultat från fas 

tre av en studie med syftet att beskriva 

förlossning förväntningar på en kohort av 

Western Australian kvinnor. Specifikt för 

fas tre är att utforska i detalj 

förlossningserfarenheter hos kvinnor som 

identifierats som rädda för förlossningen 

med syftet att utforska fenomenet av 

rädsla inom förlossningserfarenheter. 

Både 

kvantitativ och 

kvalitativ, 

Explorativ, 

deskriptiv 

design. 

22 

(6) 

Grounded Theory, 

konstant 

jämförande 

metod. 

Rädsla identifierades som personliga och sociala 

dimensioner. Den sociala dimensionen stämplades 

som rädsla för det okända, skräckhistorier och 

allmän rädsla för välfärd för barnet . Personliga 

mått inbegrep den rädsla för smärta, 

förlora kontrollen och maktlöshet och unika hos 

varje barn.  

 

 

 

P II 

Karlström, 

Engström-

Olofsson, 

Nystedt, 

Thomas & 

Hildingsson.  

(2009) 

Sverige 

Denna studie syftar till att beskriva 

förlossningsläkare och barnmorskors 

inställning till kejsarsnitt på moderns 

begäran. 

 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

16 

barnmors

kor,  

9 

förlossni

ngsläkare 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Både barnmorskorna och förlossningsläkarna ansåg 

det som svårt att hantera moderns begäran om 

kejsarsnitt och att det handlade om balans mellan 

motstånd och respekt. Deltagarna betonade 

betydelsen av att professionella förespråkar en 

naturlig födsel med evidensbaserad kunskap och 

metoder att förhindra att mödrar begär kejsarsnitt. 

K I 

 

 

Lukasse, 

Vangen, 

Øian, 

Kumle, 

Ryding, 

Schei 

( 2010) 

Norge 

Att undersöka kopplingen mellan en 

självrapporterad historia av sexuella 

fysiska och känslomässiga övergrepp i 

barndomen och rädsla för förlossning. 

Kvantitativ 

Tvärsnittstudie 

 

Två 

frågeformulär. 

Norvold och 

Wijma 

leverens 

2 367 

( 62) 

Student t test och 

envägs ANOVA 

och chi två-test 

eller Fisjers 

exakta test 

använder för 

kategoriska 

variabler 

Av alla kvinnor hade 566 någon gång upplevt 

missbruk i barndomen, 257 upplevde 

känslomässiga övergrepp, 260 fysisk misshandel, 

och 290 sexuella övergrepp. Kvinnor med en 

historia av missbruk i barndomen rapporterade 

allvarlig förlossningsrädsla 

signifikant oftare än de utan en historia av 

barndomen missbruk.  

RII 



 

 

 

förväntad 

frågeformulär 

version A  

 

Lyberg & 

Severinsson 

(2010a) 

Norge 

 

Att belysa mammors förlossningsrädsla 

och deras erfarenhet av barnmorske- 

teams vård under graviditeten, 

förlossningen och den postnatala 

perioden.  

Kvalitativ 

Hermeneutisk 

metod. Man 

använde sig av 

intervjuer som 

varade mellan 

40- 90 min.  

13 

(12) 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

enligt Graneheim 

och Lundman 

2004. 

Det är viktigt att barnmorskan skapar en bra 

relation med blivande mammor under graviditeten 

för att eliminera förlossningsrädsla. Blivande 

mammor vill känna sig delaktig under sin 

förlossning och värdig. Genom en bra planering 

inför förlossningen kunde kvinnorna lita på sin 

barnmorska.  

K I 

Lyberg & 

Severinsson 

(2010b) 

Norge 

 

Syftet med studien var att beskriva 

barnmorskor tillsyns stil och ledande roll 

som upplevs av gravida kvinnan och 

nyblivna mödrar i samband med 

förlossningsrädsla. 

 

Kvalitativ 

innehållsanaly

s 

Intervjuer som 

varade mellan 

40-90 minuter 

13 

(12) 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

enligt Graneheim 

och Lundman 

2004. 

Gravida kvinnor och nyblivna mödrar upplever att 

det är viktigt att man skappa en förtroendefull och 

bra relation med sin barnmorska för att lindra sin 

förlossningsrädsla.  

K I 

Melender.  

(2002) 

Finland 

Att beskriva orsakerna till rädsla i 

samband med graviditet och förlossning 

samt att beskriva copingstrategier av 

gravida kvinnor som känner rädsla. 

 

Kvalitativ 

studie, 

halvstrukturer

ade intervjuer 

20  Kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Graneheim 

och Lundman 

2004. 

I de flesta fall var källan till rädsla antigen tidigare 

erfarenheter och kunskap eller osäkerhet. När det 

gäller att förebygga eller lindra rädsla, verkar det 

sätt på vilket information ges till betyder som mest. 

Vårdpersonal måste lyssna på sina patienter och 

tillhandahålla information och/eller extra tid på 

kliniken eller särskild hjälp som behövs. 

K I 

Nilsson, 

Bondas & 

Lundgren. 

Att beskriva innebörden av tidigare 

erfarenheter av förlossning hos gravida 

kvinnor som uppvisade intensiv 

Kvalitativ, 

beskrivande 

fenomenologis

9  

(1) 

Fenomenologisk 

analys, 

reflekterande 

Tidigare förlossning upplevelser för gravida  

Kvinnor med intensiv förlossningsrädsla har ett 

djupt inflytande på deras liv. Det är viktigt att 

K I 



 

 

 

 (2010)   

Sverige 

förlossningsrädsla sådan att den har en 

inverkan på deras dagliga liv. 

k studie livsvärldsstrategi barnmorskan är närvarande och stödjer kvinnor 

under förlossningen på ett sätt som ger dem 

möjlighet att vara närvarande och ta deras plats 

under förlossningen. 

Nilsson & 

Lundgren  

(2007) 

Sverige 

Att beskriva kvinnors levda erfarenheter 

av förlossningsrädsla. 

Kvalitativ 

Fenomenologi

sk metod med 

ett 

livsvärldspers

pektiv.   

8   

(1) 

Fenomenologisk 

dataanalys enl. 

Dahlberg et. al 

2001.  

 

Gravida kvinnor med svår förlossningsrädsla är en 

utsatt grupp i behov av stöd under graviditet och 

förlossning En viktig potential i studien var risken 

med attraktion av förlossningen. Detta tyder på att 

ett sätt att återställa kvinnans förtroende för henne 

själv som en fertil kvinna kan genom mötet med 

barnmorskan. En Viktig utmaning är att lära sig 

mer om lidande i samband med vård som ges av 

barnmorskor och förlossningsläkare för att undvika 

onödigt lidande under graviditet och förlossning 

och förhindra framtida förlossningsrädsla. 

K II 

Nyberg, 

Lindberg & 

Öhrling.  

(2010) 

Sverige 

Att beskriva barnmorskor erfarenhet i att 

möta kvinnor med posttraumatiskt stress 

symtom efter en förlossning. 

Kvalitativ, 

halvstrukturer

ade intervjuer 

8   

(6) 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Barnmorskeutbildning är nödvändig för att öka 

medvetenheten om orsaken till kvinnors 

posttraumatiska stress symptom. Det är angeläget 

att optimera genomförandet av ny forskning till 

praktisk verklighet för att höja kvaliteten i vården 

av kvinnor med förlossningsrädsla.  

 

K I 

Salomonsso

n, Wijma & 

Alehagen.  

(2010) 

Att beskriva barnmorskors erfarenheter 

och uppfattningar om, kvinnor med 

förlossningsrädsla. 

Kvalitativ, 

fenomenografi

sk ansats. 

21  

(28) 

Fenomenografisk 

analysmetod 

Barnmorskors vård av kvinnor med 

förlossningsrädsla är känslomässigt krävande och 

tidskrävande. Aspekter av omsorg som krävs är 

tidig identifiering av kvinnor med 

K I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige förlossningsrädsla, individuell vård, förberedelse 

för förlossningen. 

Sercekus & 

Mete. 

(2010) 

Turkiet 

 

Att beskriva kvinnors upplevelser av 

effektiviteten i prenatal utbildning för 

graviditet, förlossning och efter 

förlossningen, men också att beskriva 

sina intryck av vilken typ av utbildning 

fått. 

Kvalitativ, 

halvstrukturer

ade intervjuer 

15  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Graneheim 

& Lundman 

Prenatal utbildning bör planeras på ett sådant sätt 

att dess innehåll och metodik inte ökar rädsla. När 

de lägre kostnaderna och högre tillfredsställelse 

nivå uppnås anses tycks gruppundervisning vara 

den typ av prenatal utbildning som bör föredras. 

 

K I 

Sercekus & 

Okumus. 

(2009) 

Turkiet 

Att beskriva rädsla i samband med 

förlossning och skälen till den oron. 

Kvalitativ 

design, 

halvstrukturer

ade intervjuer 

19  Kvalitativ 

innehållsanalys 

I skälen för sin rädsla ingår typ och kvalitet av 

förlossning information, personliga 

egenskaper och erfarenheter, BB miljö och brist på 

förtroende för vårdpersonal. 

K I 



 

 

 

Bilaga 3. Exempel på innehållsanalys 

 

Författare Huvudresultat Översättning Omformulering Underkategori Huvudkategori 

Ayers, Eagle 

& Waring. 

(2006). 

Storbritannie

n 

Nearly all the women reported fear of 

childbirth and said their plans to have 

another child had changed as a result 

of their birth experience. 

The main reason that sexual function 

was affected was a fear of getting 

pregnant. 

Nästan alla kvinnor 

rapporterade 

förlossningsrädsla 

och sa att deras planer på 

att ha ett barn hade 

förändrats på grund av 

deras födelse erfarenheter. 

Den huvudsakliga orsaken 

till att sexuell funktion 

påverkades var en rädsla 

för att bli gravid. 

 

Kvinnornas traumatiska 

erfarenhet av sin tidigare 

förlossning resulterade i 

en rädsla att bli gravid i 

framtiden. 

Rädslan att bli gravid 

påverkade sexlivet på ett 

 negativt sätt. 

Tidigare 

upplevelser 

Kvinnans erfarenheter 

Bryanton, 

Gagnon, 

Johnston & 

Hatem. 

(2008) 

Kanada 

Nurses can educate women prenatally 

about how awareness during 

childbirth may assist them in feeling 

positive about their experience. 

 

Sjuksköterskor kan utbilda 

kvinnor under fosterstadiet 

om hur medvetenhet under 

förlossning kan hjälpa dem 

att känna positiva om deras 

erfarenheter. 

 

Utbildning under 

graviditet kan hjälpa 

kvinnor att se mer 

positivt på den 

kommande förlossningen. 

 

Utbildning 

 

Barnmorskans/Sjuksköterskans 

omvårdnad 

 



 

 

 

Eriksson, 

Jansson & 

Hamberg. 

(2006)  

Sverige 

Some women had tried to process 

their fears by applying positive and 

logical thinking. 

 

En del kvinnor hade 

försökt att bearbeta sin 

rädsla genom att 

tillämpa positiv och logiskt 

tänkande. 

 

Ett positivt och logiskt 

tänkande var ett annat sätt 

att kunna bearbeta sin 

rädsla. 

 

Strategier 

 

Hantering 

 

Fisher, 

Hauck, 

Fenwick 

 (2006) 

Australien 

 

Midwives at the birth that was 

important in mediating women’s fear 

but it extended to the manner in 

which they undertook their role and 

relayed information, the extent to 

which they exuded confidence and 

the respect they displayed for the 

woman. Women’s fear was 

exacerbated if midwives failed to 

display these qualities. 

 

Barnmorskor på 

förlossningen som var 

viktiga i att medla kvinnors 

rädsla, åtog sig sin roll att 

förmedla information, 

utstråla självförtroende och 

visa respekt för kvinnorna.  

Rädslan blev förvärrad om 

barnmorskan misslyckades 

med att visa dessa 

egenskaper. 

 

För att inte förvärra 

kvinnornas rädsla är det 

viktigt att barnmorskan 

informerar, utstrålar 

självförtroende och visar 

respekterar för kvinnan 

Relation 

 

Barnmorskans/Sjuksköterskans 

omvårdnad 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4. Exempel på exkluderade artiklar 

 

Författare 

(Årtal) 

Land 

Studiens syfte Motivering till exkludering 

Fenwick , Gamble, 

Nathan, Bayes, Hauck 

(2008) Australian 

Syfte att undersöka för- och efternivåer 

av förlossnings rädsla i en kohort av 

barnafödande kvinnor och utforska 

relationen till födelsen resultat. 

 

Studien motsvarar inte vårt 

syfte. 

Lundgren, Berg & 

Lindmark . 

Att bedöma effekterna av att besvara en 

enkät och formulera en födelseplan i 

slutet av graviditeten gällande kvinnors 

upplevelse av förlossning 

Resultatet i denna studie var 

alldels för kort och besvarar inte 

det vi söker. 

 

 


