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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka förekomst av gravida kvinnors upplevelse av förlossningsrädsla i 
relation till deras sociodemografiska, psykiatriska och obstetriska bakgrund samt önskat förlossnings-
sätt. Metod. Förstföderskor och omföderskor som skrevs in på barnmorskemottagning tillfrågades om 
deltagande i studien och fick besvara två frågeformulär under graviditeten. Resultat. Totalt 776 kvin-
nor svarade på båda frågeformulären och svarsfrekvensen för de flesta frågor som användes till studien 
var över 92 %. I tidig graviditet upplevdes förlossningsrädsla av 12 % av kvinnorna i studien och av 
15,5 % i sen graviditet. Nästan hälften av de med tidig upplevelse av förlossningsrädsla upplevde i 
slutet på graviditeten ingen eller liten rädsla. Upplevd förlossningsrädsla var vanligare bland kvinnor 
som tidigare varit gravida, omföderskor med erfarenhet av kejsarsnitt, kvinnor födda utanför Sverige 
och kvinnor som tidigare haft kontakt med psykiater och kurator. Kvinnor med upplevd förlossnings-
rädsla var mer benägna att önska kejsarsnitt än de som upplevde ingen eller liten rädsla. Av kvinnor 
med upplevd förlossningsrädsla hade omkring en fjärdedel under graviditeten varit i kontakt med Kla-
ramottagningen, en mottagning med specialisering på förlossningsrädsla och en femtedel av dessa 
kvinnor rapporterade mot slutet av graviditeten ingen eller liten rädsla. Kontakt med Klaramottagning-
en hade även kvinnor som i tidig graviditet rapporterade ingen eller liten rädsla. Av dessa kvinnor rap-
porterade 45,8 % att de upplevde förlossningsrädsla i slutet på graviditeten. Konklusion. Former för 
hur identifiering, fördelning av vårdens resurser och utformning av stödet till gravida kvinnor och 
framförallt till de med upplevd förlossningsrädsla bäst sker kan utvecklas ytterligare. 
 
Sökord: förlossningsrädsla, graviditet, obstetrisk historia, samtalsstöd 
 
Abstract  

Fear of childbirth during pregnancy, prevalence, associated factors and counseling.  

Objective was to investigate the prevalence of fear of childbirth and relation to women´s sociodemo-
graphic, psychiatric and obstetric background, as well as preference for mode of delivery. Sample and 
method. Primiparas and multiparas that were enrolled in maternity clinic were asked to answer two 
questionnaires during their pregnancy. Main outcome measures. Answers were received from 776 
women. For almost each question it was an answering frequency above 92 %. The prevalence of fear 
of childbirth was 12 % in early pregnancy and 15,5 % in late pregnancy. Almost half of the group with 
fear of childbirth in early pregnancy reported in late pregnancy less amount of fear. Fear of childbirth 
was more common among women that previous had been pregnant, multiparas women with previous 
caesarean section, women born outside of Sweden, and women with previous contact and help from 
psychiatrist and councelor. Women with fear of childbirth were more likely to wish for a caesarean 
section. Of women with fear of childbirth around 25 % were in contact with Klaramottagningen, a 
specialist clinic for women with fear of childbirth. In late pregnancy fear of childbirth still remained 
for 78,9 % of these women. The specialist clinic also cared for women who experienced little or no 
fear of childbirth in early pregnancy. However 45,8 % of these reported fear of childbirth in late preg-
nancy. Conclusions. Identification, distribution of resource and caretaking for pregnant women, espe-
cially those who experience fear of birth, might be further developed. 

Keyword: counselling, fear of childbirth, pregnancy, obstetric history 
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Inledning  

Förlossningsrädsla 
Förlossningsrädsla kan bland annat innebära en rädsla för att kvinnan själv eller att barnet ska 

skadas eller dö under förlossningen eller innebära rädsla för smärta (Karlström, Nystedt, Jo-

hansson & Hildingsson, 2011; Melender, 2002; Ryding & Sundell 2004). Rädsla för barnets 

hälsa och rädsla för smärta var de mest frekventa typerna av förlossningsrädsla i en omfattan-

de studie av Geissbuehler och Eberhard (2002) och andra typer av rädsla innefattade rädsla att 

inte veta vad som väntar, att tappa kontrollen, bryta ihop och misslyckas, rädsla att känna sig 

hjälplös, maktlös och totalt beroende av andra samt rädsla för assisterad vaginal förlossning 

och rädsla gällande administrering av smärtstillande. Kvinnor har också rapporterat rädsla för 

kejsarsnitt, rädsla för ensamhet samt rädsla att verka löjlig eller dum (Melender, 2002; Geiss-

buehler & Eberhard, 2002). Bristande tilltro till sin egna fysiska och psykiska kapacitet att 

föda och bristande tilltro till sjukhuspersonalen har rapporterats som anledningar till förloss-

ningsrädsla (Melender, 2002; Ryding & Sundell 2004).  

Svårighetsgrader av förlossningsrädsla 
Förlossningsrädsla kan delas in i olika svårighetsgrader där lätt förlossningsrädsla innebär en 

oro som kvinnan kan hantera själv, måttlig förlossningsrädsla innebär en oro som kvinnan har 

svårt att hantera utan hjälp och stöd samt svår förlossningsrädsla, vilket medför ett psykiskt 

illabefinnande som stör kvinnans vardag, funktioner eller anknytning till fostret (Ryding & 

Sundell, 2004). Förlossningsrädslan kan bli så allvarlig att den klassificeras som förlossnings-

fobi eller tokofobi vilket kan göra att kvinnan undviker att bli gravid eller undviker vaginal 

förlossning (Melender, 2002; Ryding & Sundell, 2004).  

Klassificering och förekomst av förlossningsrädsla 
Grad av förlossningsrädsla mäts på olika sätt, med olika instrument och Wijma Delivery Ex-

pectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ) var ofta förekommande mätinstrumentet i de 

refererade studierna. W-DEQ är ett självskattningsinstrument där summan av sexgradiga svar 

från 33 frågor om förlossning räknas ihop. Maximal poäng är 165 och ju högre poäng kvinnan 

får desto större förlossningsrädsla tyder det på. Poäng över eller lika med 85 klassas som in-

tensiv förlossningsrädsla och poäng över eller lika med 100 klassas som fobisk förlossnings-

rädsla (Rouhe, Salmela-Aro, Halmesmäki & Saisto, 2009; Nieminen, Stephansson & Ryding, 

2009; Ryding Wirfelt, Wängborg, Sjögren & Edman, 2007; Heimstad, Dahloe, Laache, Skog-

voll & Schei., 2006; Adams Eberhard-Gran & Eskild, 2012 ). I den finska studien uppgavs 



 2 

svår förlossningsrädsla hos 6-10 % av alla gravida kvinnor (Rouhe et al., 2009). I den svenska 

studien från 2009 av Nieminen och medarbetare uppgav 15,8 % av kvinnorna svår förloss-

ningsrädsla och tokofobi, extremt svår förlossningsrädsla rapporterades av 5,7 %. Heimstad 

och medarbetare (2006) redovisade svår förlossningsrädsla hos 5,5 %. Hall, Hauck, Carty, 

Hutton, Fenwick och Stoll (2009) använde 65 som gräns på W-DEQ för förlossningsrädsla 

när de rapporterade att 25 % av kvinnorna i deras studie hade förlossningsrädsla. Karlström 

och medarbetare (2011) använde en femskalig Likert-skala när de i sin studie presenterade att 

15 % upplevde förlossningsrädsla. Haines, Pallant, Karlström och Hildingsson (2011) använ-

de bland annat visuell analog skala (VAS) i sin studie där de skrev att av gravida i Sverige 

och i Australien rapporterade närmare 30 % förlossningsrädsla. Ryding och Sundell (2004) 

sammanfattade förlossningsrädsla i lätt, måttlig, svår och fobisk förlossningsrädsla, där redan 

måttlig rädsla kan vara svår för kvinnan att hantera utan hjälp.  

Förlossningsrädsla över tid 
Förlossningsrädsla kan förekomma före, under och efter förlossningen (Ryding & Sundell, 

2004; Schroll, Tabor & Kjaergaars, 2011; Alehagen, Wijma & Wijma, 2006). I den svenska 

studien av Alehagen och medarbetare (2006) såg man också att förlossningsrädsla ökade över 

tid postpartum. Rouhe och medarbetare (2009) visade att förlossningsrädsla var vanligare ef-

ter graviditetsvecka 20 än innan graviditetsvecka 20. 

Förlossningsrädsla och paritet 
Att förlossningsrädsla var vanligare hos förstföderskor än hos omföderskor har visats i många 

studier (Rouhe et al., 2009; Nieminen et al., 2009; Saisto, Salmela-Aro, Nurmi, Halmesmäki, 

2001a; Haines et al 2011; Geissbuehler & Eberhard, 2002; Adams et al., 2012). Tokofobi, ex-

trem förlossningsrädsla var vanligare hos kvinnor som tidigare fött barn (Nieminen et al., 

2009; Ryding & Sundell, 2004).   

Obstetrisk bakgrund relaterat till förlossningsrädsla 
En tidigare negativ förlossningsupplevelse har redovisats som orsak till förlossningsrädsla 

(Melender, 2002; Haines et al., 2011). Man har också sett att de kvinnor som tidigare fött barn 

med kejsarsnitt eller med hjälp av sugklocka hade mer uttalad förlossningsrädsla än kvinnor 

som haft en normal vaginal förlossning (Rouhe et al., 2009; Nieminen et al., 2009; Heimstad 

et al., 2006). I studien av Haines och medarbetare (2011) kunde förlossningsrädsla ses i signi-

fikant större utsträckning hos de svenska kvinnor som tidigare blivit förlösta med akut kejsar-

snitt och även om den australiensiska gruppens svar inte var signifikant tenderade de att visa 
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det samma. Även i en tidigare studie av Ryding, Wijma, Wijma och Rydhström (1998) kunde 

man se att kvinnor som tidigare fött med akut kejsarsnitt i större utsträckning rapporterade 

förlossningsrädsla, större oro och sämre stresshanteringsmöjligheter. Tidigare missfall eller 

abort har inte visats ge någon ökad risk för förlossningsrädsla (Rouhe et al., 2009; Saisto et 

al., 2001a).  

Sociodemografisk och psykiatrisk bakgrund relaterat till förlossningsrädsla  
I studien av Saisto och medarbetare (2001a) upplevde arbetslösa kvinnor mer förlossnings-

rädsla än de som hade anställning. Däremot kunde inget samband ses mellan förlossnings-

rädsla och om kvinnan var studerande eller mellan förlossningsrädsla och kvinnans ålder. I en 

dansk studie av Laursen, Hedegaard och Johansen (2008) visade man att förlossningsrädsla 

hos förstföderskor kunde associeras med bristande socialt stöd, låg utbildning, ung ålder, ar-

betslöshet, rökning och självskattad dålig hälsa. Förlossningsrädsla var vanligare hos ensam-

stående kvinnor än de som var gifta eller var samboende i studien av Melender (2002). 

Tidigare forskning har identifierat riskfaktorer för förlossningsrädsla såsom depression, ång-

estbenägenhet, ångestsymtom eller ångestsjukdomar (Ryding & Sundell, 2004; Laursen et al., 

2008). Storksen, Eberhard-Gran, Garthus-Niegel och Eskild (2012) visade att kvinnor med 

ångest eller depression hade ökad risk att känna förlossningsrädsla, men att majoriteten av de 

förlossningsrädda kvinnorna i studien inte hade vare sig ångest eller depression. Heimstad och 

medarbetare (2006) kunde också visa en korrelation mellan förlossningsrädsla och ångest 

samt att kvinnor som i barndomen blivit utsatta för psykiska eller sexuella övergrepp hade 

större förlossningsrädsla än kvinnor som inte varit utsatta för detsamma. En norsk studie visa-

de att kvinnor som varit utsatta för övergrepp i barndomen redovisade förlossningsrädsla mer 

frekvent samt önskade föda med kejsarsnitt i större utsträckning än kvinnor som inte blivit 

utsatta för övergrepp i barndomen (Lukasse, Vangen, Øian & Schei, 2011). I den danska stu-

dien av Schroll och medarbetare (2011) såg man att kvinnor som varit utsatta för våld och 

sexuella övergrepp hade en ökad risk för förlossningsrädsla även efter förlossningen. Rouhe, 

Salmela-Aro, Gissler, Halmesmäki och Saisto (2011) visade att förlossningsrädda kvinnor 

oftare än kvinnor utan förlossningsrädsla erhållit psykiatrisk vård före och efter graviditeten 

samt att förlossningsrädsla och tidigare psykiatrisk vård var indikatorer för att kvinnan be-

hövde psykiatrisk vård efter förlossningen. I den finska studien av Saisto och medarbetare 

(2001a) såg man att ju mer oro, neuroticism, känslighet, depression, lågt självförtroende, 

missnöje med förhållandet till partner samt brist på socialt stöd kvinnorna upplevde, desto 

mer graviditetsrelaterad oro och förlossningsrädsla uppgav de. Deras studie visade också att 
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även partnerns missnöje med förhållandet bidrog till kvinnans förlossningsrädsla. I studien av 

Hall och medarbetare (2009) hade förlossningsrädsla en signifikant positiv korrelation till 

trötthet, sömnbrist och till ångest och höga nivåer av ångest kunde ses som en prediktor till 

höga nivåer av förlossningsrädsla. De kvinnor som rapporterade höga nivåer av förlossnings-

rädsla hade i mindre utsträckning tillgång till hjälp och upplevde fler stressmoment i sin var-

dag än de kvinnor som rapporterade måttlig eller lite förlossningsrädsla (Hall et al., 2009).  

Andra orsaker till förlossningsrädsla    
Förlossningsrädsla kan bero på sjukhusrädsla eller dåliga minnen från tidigare sjukhusvistelse 

alternativt stick- och nålfobi (Ryding & Sundell, 2004). Förstföderskor med epilepsi hade en 

högre frekvens av förlossningsrädsla än friska förstföderskor enligt en italiensk studie med 

100 kvinnor av Turner, Piazzini, Franza, Canger, Canevini och Marconi (2008). Att känna sig 

negativ eller pessimistisk till mods, att ha känslan av att vara otursförföljd, att känna sig en-

sam eller att ha fått höra negativa historier om graviditet och förlossning från bekanta och från 

tidningar eller fått skrämmande information från vårdpersonal angavs som orsaker till förloss-

ningsrädsla i Melenders studie (2002). 

Önskat förlossningssätt relaterat till förlossningsrädsla 
Förlossningsrädsla var anledning till att kvinnor önskade kejsarsnitt (Karlström et al., 2011; 

Nieminen et al., 2009; Handelzalts, Fisher, Lurie, Shalev, Golan & Sadan, 2012) och kvinnor 

som önskade kejsarsnitt hade större förlossningsrädsla än de kvinnor som önskade föda va-

ginalt (Rouhe et al., 2009; Nieminen et al., 2009; Wiklund, Edman, Ryding & Andolf, 2008). 

I en studie som gjordes i Hong Kong (Pang, Leung, Lau & Hang Chung, 2008) såg man att 

nästan 25 % ändrade önskemål om förlossningssätt efter att de fött sitt första barn, från att 

önska föda vaginalt till att önska föda med kejsarsnitt och den främsta orsaken var förloss-

ningsrädsla. I en mindre studie från Norge, om 86 gravida kvinnor som alla begärt att förlösas 

med kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla fann Nerum, Halvorsen, Sørlie och Øian 

(2006) att 90 % hade erfarenhet av ångest eller depression, 43 % erfarenhet av ätstörningar 

och 63 % varit utsatta för någon sorts övergrepp. Efter en intervention bestående av samtals-

stöd hos ett psykosocialt team kom 86 % av kvinnorna att ändra sig och var beredda att föda 

vaginalt (Nerum et al., 2006). 

Förlossningsrädslans påverkan på förlossningen 
Kvinnor med förlossningsrädsla hade mer negativa och skrämmande upplevelser av sina för-

lossningar än kvinnor utan förlossningsrädsla (Ryding et al., 2007). Kvinnor med förloss-



 5 

ningsrädsla födde oftare med planerat kejsarsnitt men även planerade vaginala förlossningar 

slutade oftare med akut kejsarsnitt för kvinnor med förlossningsrädsla (Rouhe et al., 2011).  I 

studien av Heimstad och medarbetare (2006) kunde inte förlossningsrädsla korreleras till kej-

sarsnitt men däremot sågs en trend mot att förlossningsrädda kvinnor oftare blev förlösta med 

hjälp av sugklocka. Ryding och medarbetare (1998) visade att det fanns en betydligt ökad risk 

för att graviditeten avslutades med akut kejsarsnitt om kvinnan led av stor förlossningsrädsla. 

Adams och medarbetare (2012) kunde i sin studie visa att kvinnor som led av förlossnings-

rädsla hade längre förlossningar samt att instrumentell vaginal förlossning och akut kejsarsnitt 

var vanligare hos kvinnor med förlossningsrädsla. 

Förlossningsrädsla, oro och smärta 
Förlossningsrädda kvinnor var mer rädda för smärta under förlossningen än kvinnor utan för-

lossningsrädsla (Ryding et al., 2007). Rouhe och medarbetare (2011) visade att kvinnor med 

förlossningsrädsla använde mer smärtstillande läkemedel under vaginal förlossning än de 

kvinnor som inte hade förlossningsrädsla och i studien av Adams och medarbetare (2012) såg 

man att ryggbedövning var vanligare hos förlossningsrädda kvinnor. Saisto, Kaaja, Ylikorkala 

och Halmesmäki (2001b) visade att kvinnor med förlossningsrädsla hade lägre smärttolerans 

jämfört med kvinnor utan förlossningsrädsla. De förlossningsrädda kvinnorna stod ut kortare 

tid med smärta och skattade smärtan högre när smärttest med kyla utfördes under samt efter 

graviditeten. Alehagen och medarbetare (2006) kunde i sin studie av 47 förstföderskor inte se 

någon skillnad i förlossningsrädsla i sen graviditet mellan de kvinnor som under förlossningen 

fick epiduralbedövning och de som inte erhöll sådan smärtlindring. Däremot var förlossnings-

rädsla angivit postpartum högre hos dom som fått epiduralbedövning än de som inte fått epi-

duralbedövning. I en tidigare studie av Alehagen, Wijma, Lundberg och Wijma (2005) kunde 

man se att kvinnor som fick epiduralbedövning hade mer rädsla men inte mer smärta innan 

administrationen av bedövningen, än de som inte fick epiduralbedövning under förlossningen.  

Aurora/Klaramottagningen 
I slutet på 1980-talet och under 1990-talet startade några svenska kliniker verksamhet speci-

ellt riktat mot förlossningsrädda kvinnor, på många platser kallade Aurora. Syftet med verk-

samheten var att minska kvinnors förlossningsrädsla och försöka få deras förlossningsupple-

velse så positiv som möjligt oavsett förlossningssätt. Med stödjande samtal, förlossningsför-

beredelse, vårdplanering och i vissa fall terapi försöker erfarna barnmorskor, obstetriker och 

eventuellt psykologer, kuratorer och psykiatriker uppnå detta syfte. Avslappningsövningar 

och besök på förlossningsavdelningen kan ingå. Kvinnor med stor förlossningsrädsla remitte-
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ras via sin barnmorskemottagning eller kan själv ta kontakt med Auroraverksamheten (Wer-

ner, 2004). I Västmanland, där denna studie är utförd, heter motsvarande verksamhet Klara-

mottagningen. 

Syfte och frågeställningar 
 

Problemformulering  
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att mellan 6-30 % av de gravida kvinnor som en 

barnmorska träffar kan uppleva förlossningsrädsla i olika grad. Det är således ett vanligt före-

kommande problem och att söka mer kunskap om detta område är därför relevant.  

Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av gravida kvinnors upplevelse av för-

lossningsrädsla i tidig och sen graviditet, i relation till deras bakgrund, önskat förlossningssätt 

samt samtalsstöd. 

Frågeställningar  
1. Vilket samband finns det mellan kvinnornas sociodemografiska, psykiatriska och 

obstetriska bakgrund och upplevelse av förlossningsrädsla? 

2. Hur många upplever rädsla inför förlossningen i tidig och sen graviditet? 

3. Vilka kvinnor får samtalsstöd på Klaramottagningen och hur utvecklas deras upplevel-

se av förlossningsrädsla under graviditeten? 

4. Vilket samband finns det mellan upplevd förlossningsrädsla och önskat förlossnings-

sätt?  

Metod  
 

Design  
Studien har en kvantitativ ansats med en longitudinell och jämförande design.  

Urval och datainsamlingsmetod 
Studien vände sig till alla gravida förstföderskor och omföderskor som kunde tala svenska 

och som mellan 1 juni 2008 och 1 juni 2009 skrevs in på någon av Västmanlands 25 olika 

barnmorskemottagningar. Barnmorskorna på barnmorskemottagningarna medverkade genom 

att bedöma vilka kvinnor som kunde tala svenska, fråga om deltagande, informera kvinnorna 

muntligt och skriftligt, dela ut det första frågeformuläret och föra protokoll på utförda uppgif-
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ter. Det andra frågeformuläret skickades hem tillsammans med ett frankerat svarskuvert till 

deltagarna i graviditetsvecka 32. De kvinnor som godkände deltagande fick skriva på en sam-

tyckesblankett. Om inget svar erhölls på frågeformulären skickades sms-påminnelse ut efter 

två veckor, därefter skickades en skriftlig påminnelse tillsammans med ett nytt frågeformulär 

hem till kvinnorna efter ytterligare två veckor. 1548 gravida kvinnor tillfrågades om deltagan-

de i studien varav 304 kvinnor inte ville delta alternativt inte kunde tala svenska. 26 kvinnor 

blev inte tillfrågade om studien. Samtyckesblankett signerades av 1218 kvinnor och 776 

kvinnor besvarade båda frågeformulären.  

Tillvägagångssätt  
Ur det första frågeformuläret användes svaren gällande kvinnornas sociodemografiska, psyki-

atriska och obstetriska bakgrund samt svaren gällande förväntningar inför förlossningen, se 

bilaga 1. Ur frågeformuläret som kvinnorna fick senare i graviditeten användes svar på frågan 

gällande om kvinnorna under graviditeten haft kontakt med Klaramottagningen samt svaren 

gällande förväntningar inför förlossningen, se bilaga 2. Frågorna som användes i frågeformu-

lären är designade för denna studie, pilottestade och innehåller validerade skalor. 

Databasen Pubmed användes för litteratursökning till inledningen. Sökorden enligt MeSH var 

fear of childbirth support spouses. Denna sökning gjordes inför framställandet av projektpla-

nen där tanken var att inkludera frågor om vilket stöd kvinnorna haft från anhöriga, något som 

valdes bort till det slutgiltiga arbetet. Sökningen gav 6 träffar, varav en (Saisto et al., 2001a), 

via related citations ledde till ytterligare 240 träffar. Ett antal av dessa artiklar var intressanta 

för denna studie, likväl artiklar ur deras respektive referenslistor. I samband med att Helen 

Haines disputerade i Uppsala 18 januari 2013, om förlossningsrädsla så tillkom ytterligare 

några artiklar ur hennes referenslista samt en av hennes publicerade artiklar. Några artiklar 

hittades via sökning på författarnamn från redan hittade artiklar. 

Dataanalys  
Deskriptiv och jämförande statistik användes för att analysera data. För att beräkna samband 

mellan olika variabler har odds ratio (OR) använts. Konfidensintervallet (Cl) var 95 %. För att 

kunna utföra dessa analyser har vissa svarsalternativ dikotomiserats. Svarsalternativen gällan-

de i vilken utsträckning kvinnan upplevde förlossningsrädsla sattes ihop så ”Inte alls” och ”I 

liten utsträckning” blev ”ingen/liten rädsla”. Detta jämfördes med svarsalternativen ”I stor 

utsträckning” och ”I mycket stor utsträckning” som sattes ihop och redovisas som ”upplevd 

förlossningsrädsla”. Chan (2003) har använts för tolkning av analyserna.  McNemars test an-
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vändes för att analysera svar från frågor som upprepades i båda frågeformulären.  De statistis-

ka analyserna utfördes i SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 20. 

Forskningsetiska överväganden 
De kvinnor som deltog i studien gjorde det på frivillig basis. De kunde när som helst avbryta 

sin medverkan utan närmare förklaring och utan att det påverkade deras fortsatta vård. Allt 

material har behandlats konfidentiellt och förvarats på ett säkert sätt. Alla uppgifter som har 

samlats in har försetts med kodnummer så ingen person utöver forskargruppen kan samman-

koppla kvinnornas svar med deras namn. Etisk ansökan är godkänd av Etiknämnden Uppsala.  

Resultat 
 
Till grund för denna studie ligger svar från 776 förstföderskor och omföderskor som svarat på 

båda frågeformulären. Ingen fråga hade 100 % svarsfrekvens men det interna bortfallet var 

lågt, då de flesta frågor hade en svarsfrekvens över 92 % och som högst en svarsfrekvens på 

99,5 %. Endast ett fåtal frågor hade lägre svarsfrekvens än 89 %. Frågor som i det tidiga frå-

geformuläret rörde psykiatrisk bakgrund hade generellt en lägre svarsfrekvens, men låg över 

70 %.   

Sociodemografisk bakgrund 
Medelåldern på kvinnorna i studien var 29,5 år, majoriteten om 69,8 % var i en ålder mellan 

25 och 34 år, 92,5 % födda i Sverige, 96,6 % gifta eller sambo och 82,4 % hade en anställning 

av något slag. Majoriteten om 98,6 % var icke-snusare och 95,5 % icke-rökare. De utlands-

födda kvinnorna hade större sannolikhet än de svenskfödda att i sen graviditet uppleva för-

lossningsrädsla. Av de svenskfödda kvinnorna uppgav 15,2 % (102 kvinnor) att de upplevde 

förlossningsrädsla i sen graviditet och hos de utlandsfödda kvinnorna var motsvarande siffra 

25,5 % (14 kvinnor). (OR 1,9. Cl 1,0-3,6). För övriga sociodemografiska olikheter sågs inga 

signifikanta skillnader i förekomst av upplevelse av förlossningsrädsla vare sig i tidig eller 

sen graviditet.  

Psykiatrisk bakgrund 
En femtedel (18,3 %) av alla kvinnor som svarade rapporterade tidigare eller pågående de-

pression. Tidigare eller pågående ångest rapporterades av 14,1 % och 10 % av kvinnorna hade 

eller hade haft ätstörning. En femtedel (21,5 %) rapporterade att de vid frågetillfället hade el-

ler hade haft kontakt med psykolog, 4,3 % att de hade eller hade haft kontakt med psykiater 

och 23,4 % att de hade eller hade haft kontakt med kurator. Närmare två femtedelar (39 %) 
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hade fått hjälp i form av samtal, 7,8 % hjälp i form av psykoterapi och 16,4 % hjälp i form av 

medicin. I sen graviditet kunde man se att kvinnor som tidigare haft kontakt med psykiater 

(OR 2,8. Cl 1,3-6,2) eller kurator (OR 2,2. Cl 1,4-3,4) och de som tidigare fått hjälp i form av 

medicin (OR 1,9. Cl 1,1-3,3) eller samtal (OR 1,7, Cl 1,1-2,7) hade större sannolikhet för 

upplevelse av förlossningsrädsla, se tabell 1. För övriga psykiatriska olikheter sågs inga signi-

fikanta skillnader i förekomst av upplevelse av förlossningsrädsla vare sig i tidig eller sen 

graviditet. 

 
Tabell 1. Upplevelse av förlossningsrädsla i sen graviditet i förhållande till signifikanta psykiatriska  
bakgrundsfaktorer. 
  Upplevelse av förlossningsrädsla i sen graviditet 

n % OR 95% Cl 
Tidigare kontakt med psykiater*     
Ja 10 33,3 2,8 1,3-6,2 
Nej 99 15,1 1,0 ref. 
Tidigare kontakt med kurator*     
Ja 41 25 2,2 1,4-3,4 
Nej 71 13 1,0 ref. 
Hjälp i form av medicin*     
Ja 23 25 1,9 1,1-3,3 
Nej 68 14,7 1,0 ref. 
Hjälp i form av samtal*     
Ja 50 21,5 1,7 1,1-2,7 
Nej 50 13,6 1,0 ref. 
* frågor ställda i tidig graviditet     

 

Obstetrisk bakgrund 
Av de 726 kvinnor som svarade på frågan om de tidigare fött barn så var 343 förstföderskor 

och 383 omföderskor men 466 kvinnor hade tidigare varit gravida. En femtedel (21,9 %) hade 

erfarenhet av tidigare missfall, 20 % erfarenhet av tidigare abort och den nuvarande gravidite-

ten hade kommit till genom assisterad befruktning för 4,3 % av kvinnorna. I sen graviditet 

kunde man se att kvinnor som angivit att de tidigare varit gravida hade större sannolikhet att 

uppleva förlossningsrädsla än de som var gravida för första gången (OR 1,7. Cl 1,1-2,6). I 

både tidig och i sen graviditet kunde man se att omföderskor som tidigare blivit förlösta ge-

nom kejsarsnitt löpte större risk att uppleva förlossningsrädsla i jämförelse med omföderskor 

som tidigare fött endast vaginalt (OR 2,3. Cl 1,2-4,7. OR 2,0. Cl 1,1-3,6). När man jämförde 

kvinnor som aldrig fött barn mot omföderskor som tidigare fött endast vaginalt sågs en ökad 

risk för upplevelse av förlossningsrädsla i tidig graviditet för de kvinnor som aldrig fött barn 
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(OR 1,8. Cl 1,1-3,1), se tabell 2. För övriga obstetriska olikheter sågs inga signifikanta skill-

nader i förekomst av upplevelse av förlossningsrädsla vare sig i tidig eller sen graviditet.  

 
Tabell 2. Upplevelse av förlossningsrädsla i tidig och sen graviditet i förhållande till vissa obstetriska  
bakgrundsfaktorer. 
 Förlossningsrädsla tidigt 

   
Förlossningsrädsla sent 

  
  

n %  OR  95% Cl n %  OR  95% Cl 
Är du gravid för första 
gången? 

        

Ja 38 14,4 1,0 ref. 31 11,8 1,0 ref. 
Nej 50 10,8 0,7 0,5-1,1 85 18,3 1,7 1,1-2,6 
         
Tidigare kejsarsnitt* 15 17,2 2,3 1,2-4,7 22 25,3 2,0 1,1-3,6 
Tidigare endast vaginal 
förlossning 

24 8,2 1,0 ref. 42 14,4 1,0 ref. 

         
Aldrig fött barn 48 14 1,8 1,1-3,1 49 14,4 1,0 0,6-1,6 
Tidigare endast vaginal 
förlossning 

24 8,2 1,0 ref. 42 14,4 1,0 ref. 

         
* Erfarenhet från kejsarsnitt av medicinsk eller akut orsak eller på grund av kvinnans önskemål. Kvinnan kan 
ha fött vaginalt vid andra förlossningar. 
 

Förändring av förlossningsrädsla  
Upplevelse av förlossningsrädsla uppgavs av 12 % och 15,5 % i tidig respektive sen gravidi-

tet. Utan dikotomisering av svarsalternativen såg man att upplevelse av förlossningsrädsla i 

mycket stor utsträckning minskade från 3,8 % till 3,4 % medan upplevelse av förlossnings-

rädsla i stor utsträckning ökade från 8,2 % till 12,1 %. McNemars test visade att en signifikant 

förändring (0,006) fanns mellan svaren om förlossningsrädsla uppgivet i tidig och sen gravidi-

tet. Upplevelse av förlossningsrädsla rapporterades i sen graviditet av 10,5 % som i tidig gra-

viditet rapporterat ingen/liten rädsla och av 55,8 % som även i tidig graviditet rapporterat upp-

levelse av förlossningsrädsla. För 44,2 % med upplevd förlossningsrädsla i tidig graviditet 

hade rädslan inför förlossningen minskat i sen graviditet. 

Kvinnor i kontakt med Klaramottagningen under graviditeten 
Under graviditeten hade 46 kvinnor (6,4 %) kontakt med Klaramottagningen. Av dessa var en 

majoritet (73,8 %) omföderskor. Av kvinnor med upplevd förlossningsrädsla i tidig graviditet 

återfanns 23,5 % bland dem som varit på Klaramottagningen under graviditeten. Övriga 76,5 

% med upplevd förlossningsrädsla hade inte varit på Klaramottagningen. Av de kvinnor som 

var i kontakt med Klaramottagningen under sin graviditet hade knappt hälften, (44,2 %) i tidig 
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graviditet rapporterat att de upplevde förlossningsrädsla, återstående 24 kvinnor (55,8 %) 

hade angett att de upplevde ingen/liten rädsla inför förlossningen. Av kvinnor som i sen gra-

viditet upplevde förlossningsrädsla hade 26,7 % varit i kontakt med Klaramottagningen. Fort-

farande hade en majoritet om 73,3 % av de med upplevd förlossningsrädsla inte varit i kontakt 

med Klaramottagningen under graviditetens första 32 veckor. Majoriteten om 60,9 % av Kla-

ramottagningens kvinnor bestod av kvinnor som i sen graviditet angivit upplevd förlossnings-

rädsla. Nio kvinnor som i tidig graviditet angett att de upplevde ingen/liten rädsla och hade en 

önskan att föda med kejsarsnitt hade varit på Klaramottagningen under graviditeten. För dessa 

hade sex kvinnor ändrat sina svar och angav upplevelse av förlossningsrädsla i slutet av gra-

viditeten. Tabell 3 visar upplevelse av förlossningsrädsla i sen graviditet i förhållande till om 

kvinnorna varit i kontakt med Klaramottagningen eller inte under sin graviditet och om de i 

tidig graviditet angivit upplevelse av ingen/liten rädsla eller upplevelse av förlossningsrädsla. 

Oavsett grad av upplevd rädsla inför förlossningen (angivet i tidig graviditet), så har kvinnor i 

kontakt med Klaramottagningen under graviditeten, ökad risk för upplevelse av förlossnings-

rädsla i sen graviditet, se tabell 3. 

 
Tabell 3. Upplevelse av förlossningsrädsla i sen graviditet i förhållande till grad av upplevd förlossningsrädsla 
angivet i tidig graviditet samt kontakt eller inte kontakt med Klaramottagningen under graviditeten. 
  

                 Upplevelse av förlossningsrädsla i sen graviditet  

 n % OR Cl 

Förlossningsrädd, inte på 
Klaramottagningen  

29 48,3 Ref. 1,0  

Förlossningsrädd, på Kla-
ramottagningen 

15 78,9 4,0 1,2-13,5 

Ingen/liten rädsla, inte på 
Klaramottagningen 

47 8,2 Ref. 1,0  

Ingen/liten rädsla, på Kla-
ramottagningen 

11 45,8 9,5 4,0-22,3 

 

Önskemål om förlossningssätt  
I tidig graviditet önskade 10.6 % av samtliga kvinnor i studien föda med kejsarsnitt, om de 

hade möjlighet att välja. I sen graviditet önskades kejsarsnitt av 6,3 %. Den största föränd-

ringen låg i att av dem som i tidig graviditet önskade föda med kejsarsnitt hade hälften (49,2 

%) ändrat sig och uppgav i sen graviditet att de önskade föda vaginalt (McNemar test 0,000). 

Av de som önskade kejsarsnitt uppgav hälften (42,1 % i tidig graviditet och 48,9 % i sen gra-

viditet) att de upplevde förlossningsrädsla. I tidig graviditet önskade 39 % av de med upplevd 
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förlossningsrädsla föda med kejsarsnitt och av de med ingen/liten rädsla önskade 7 % föda 

med kejsarsnitt (OR 8,5. Cl 5,0-14,6).  I sen graviditet önskades kejsarsnitt av några färre, 

21,1 % av de med upplevd förlossningsrädsla och 3,8 % av de med ingen/liten rädsla (OR 6,8. 

Cl 3,7-12,5).  

Diskussion 

Förekomst och bakgrundsfaktorer 
I denna studie uppgav 12 % av kvinnorna att de upplevde förlossningsrädsla i tidig graviditet. 

Tidigare studier visar förekomst av förlossningsrädsla allt ifrån 6 % till 30 % (Rouhe et al., 

2009; Haines et al., 2011). I denna studie såg man ett signifikant ökat antal som upplevde för-

lossningsrädsla, från 12 % vid inskrivning på mödravården till 15,5 % runt graviditetsvecka 

32. Detta i likhet med studien av Rouhe och medarbetare (2009) som visade att förlossnings-

rädsla var vanligare efter graviditetsvecka 20. Intressant var att grupperna bytte plats och näs-

tan hälften av de med upplevd förlossningsrädsla i tidig graviditet blev mindre rädda över tid, 

medan 10,5 % av de med initialt ingen/liten rädsla blev räddare över tid. I denna studie såg 

man att viss tidigare psykiatrisk vård var riskfaktorer för upplevelse av förlossningsrädsla, 

detta i likhet med resultat från studien av Rouhe och medarbetare (2011). Många tidigare stu-

dier har visat att förstföderskor löper större risk för förlossningsrädsla än omföderskor (Rouhe 

et al., 2009; Nieminen et al., 2009; Saisto et al., 2001a; Haines et al 2011; Geissbuehler & 

Eberhard, 2002; Adams et al., 2012). Någon signifikant skillnad beroende på paritet kunde 

inte ses i denna studie, men däremot såg man att de som tidigare varit gravida hade en större 

risk för upplevelse av förlossningsrädsla i sen graviditet och jämfördes omföderskor med en-

dast vaginal förlossning mot kvinnor som inte fött barn hade kvinnor som inte fött barn högre 

risk att i tidig graviditet uppleva förlossningsrädsla. I denna studie såg man att tidigare kejsar-

snitt gav en ökad risk för upplevelse av förlossningsrädsla, vilket även tidigare studier har vi-

sat (Rouhe et al., 2009; Nieminen et al., 2009; Heimstad et al., 2006; Haines et al., 2011; Ry-

ding et al., 1998). I likhet med Heimstad och medarbetare (2006) sågs ingen skillnad i före-

komst av förlossningsrädsla beroende på civilstånd. Inte heller sågs någon skillnad i denna 

studie beroende på sysselsättning, utbildningsnivå eller tobaksbruk gällande förekomst av 

upplevd förlossningsrädsla i vare sig tidig eller sen graviditet. Detta till skillnad från tidigare 

studier som konstaterat att arbetslösa, lågutbildade, rökare och ensamstående hade större risk 

för förlossningsrädsla (Saisto et al., 2001a; Laursen et al., 2008; Melender, 2002). Värt att no-

tera är också att endast en minoritet av kvinnorna i denna studie hade sådan bakgrund. I likhet 
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med Saisto och medarbetare (2001a) men till skillnad från Laursen och medarbetare (2008) 

kunde åldern på kvinnan inte förutspå grad av upplevd förlossningsrädsla.  

Åtgärder och stöd 
Inom föräldrautbildningen finns möjlighet att påverka framtida uppkomst av förlossningsräds-

la men det är svårt att med hjälp av vetenskapliga artiklar bekräfta antagandet att förlossnings-

information skulle lindra och förebygga rädsla inför förlossningen eftersom det inte finns så 

många studier inom det området (Ellis, 2004). I en studie gjord i Schweiz kunde man se att 

kvinnor utan förlossningsrädsla och kvinnor med stark förlossningsrädsla var fler bland de 

kvinnor som gått i frivillig förberedande föräldrautbildning än bland dem som inte gått föräld-

rautbildning (Geissbuehler & Eberhard, 2002). Melender (2002) visade dock att förlossnings-

relaterad rädsla var vanligare bland förstföderskor som inte gått i föräldrautbildning än hos 

dem som gått utbildningen. I en studie av Fabian, Rådestad och Waldenström (2004) fann 

man en ökad risk att omföderskor som hade haft extra samtal för förlossningsrädsla eller att 

de som hade ett behov av extra samtal inte deltog i föräldrautbildning. Huruvida kvinnorna i 

denna studie gick på någon sorts föräldrautbildning eller inte framgår inte av resultaten. Vad 

man däremot såg var att ungefär en fjärdedel av kvinnorna med upplevd förlossningsrädsla 

hade varit på Klaramottagningen under graviditeten. Vilken hjälp de återstående tre fjärdede-

larna fick med att hantera sin rädsla framgick inte heller i resultaten. Kanske uttryckte de inte 

sin rädsla för sin barnmorska, kanske ville de inte ha extra stöd och hjälp eller kanske uttryck-

te de rädslan, ville ha hjälp men fick inte det. Ryding och Sundell (2004) menade att det är 

patienten som bestämmer om rädslan är så besvärlig att hon behöver hjälp att hantera den och 

att människor är olika benägna att be om hjälp. I en studie av Ryding, Persson, Onell och 

Kvist (2003) såg man att 6 % led av förlossningsrädsla men att endast 3 % varit i kontakt med 

sjukvårdsteam som hjälper kvinnor med förlossningsrädsla. Av de kvinnor som var i kontakt 

med Klaramottagningen under sin graviditet hade knappt hälften i tidig graviditet rapporterat 

upplevd förlossningsrädsla och majoriteten bestod av kvinnor med ingen/liten rädsla, vilket 

gör att man funderar på hur prioriteringen och fördelningen av stöd sker. De kvinnor som ger 

uttryck för sin förlossningsrädsla gör det oftast i samband med mödrahälsovårdsbesök och de 

som av barnmorska och läkare bedöms ha lätt förlossningsrädsla fortsätter gå basprogrammet 

inom mödravården medan de som bedöms ha mer uttalad rädsla remitteras till Auroramottag-

ning eller liknande, där de kan få behandling på rätt vårdnivå (Ellis, 2004). En tanke är att 

kvinnor som rapporterade upplevd förlossningsrädsla i denna studie, men som angivit att de 

inte varit i kontakt med Klaramottagningen, kanske kom i kontakt efter det att frågeformuläret 
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besvarats, det vill säga efter graviditetsvecka 32. Haines och medarbetare (2001) redovisade i 

sin studie att 8,7 % (av de svenska kvinnorna) hade fått stödsamtal via Aurora och att dessa 

kvinnor rapporterade högre förlossningsrädsla än de som inte fått samtalsstöd där. I denna 

studie hade 6,4 % kontakt med Klaramottagningen under graviditeten och i jämförelse med 

kvinnor som inte varit på Klaramottagningen trots sin rädsla, så hade den första gruppen en 

klar överrisk att även i slutet uppleva förlossningsrädsla. 78,9 % hade fortfarande förloss-

ningsrädsla i slutet på graviditeten, trots stödsamtal. Tidigare studier har visat att förlossnings-

rädda kvinnor med extra stöd varit väldigt nöjda med den omvårdnad de fått (Ryding et al., 

2003; Nerum et al., 2006). Däremot visar rapporter och tidigare studier att trots extra stöd så 

förbättras inte upplevelsen av förlossningen (Ellis, 2004; Ryding et al., 2003; Ryding et al., 

2007). Resultatet från denna studie säger ingenting om hur kvinnorna hanterade sin rädsla och 

hur de senare upplevde sina förlossningar eller hur nöjda de var med den hjälp de fick från 

sjukvården. Man får hoppas att trots att förlossningsrädsla kvarstod hos kvinnorna på Klara-

mottagningen så fick de redskap att hantera och klara av rädslan.  

Önskan gällande förlossningssätt 
Att kvinnor med upplevd ingen/liten rädsla också hade haft kontakt med Klaramottagningen 

kan till viss del förklaras genom att nio kvinnor med ingen/liten rädsla på Klaramottagningen 

önskade kejsarsnitt. I en norsk studie konstaterade man att av de kvinnor som födde barn un-

der tiden för studien, så var 6 % i kontakt med en typ av Auroramottagning på grund av för-

lossningsrädsla, men 2 % av dessa var i kontakt på grund av önskan om kejsarsnitt (Nerum et 

al, 2006). Man kan också tänka sig att problematiken för kvinnorna med upplevd ingen/liten 

rädsla som var i kontakt med Klaramottagningen är komplex och deras kontakt kan ha berott 

på rädslor som de själva inte klassificerar som förlossningsrädsla. Ryding och Sundell (2004) 

har ju till exempel rapporterat att förlossningsrädsla i själva verket kan innebära sjukhusrädsla 

eller dåliga minnen från tidigare sjukhusvistelse alternativt stick- och nålfobi. Över hälften av 

de 24 kvinnor som i tidig graviditet upplevde ingen/liten rädsla och varit i kontakt med Kla-

ramottagningen fortsatte uppleva ingen/liten rädsla i sen graviditet men för 45,8 % (11 kvin-

nor) utvecklades istället en förlossningsrädsla. Sex av dessa kvinnor hade i tidig graviditet 

önskan om kejsarsnitt och om man tänker sig att Klaramottagningens personal fick dessa 

kvinnor att överväga att föda vaginalt kan man också tänka sig att detta var anledningen till 

den ökade rädslan för just dessa kvinnor. De övriga fem Klaramottagningsdeltagarna som 

ökade sin rädsla kanske gjorde det i likhet med undersökningsgruppen i stort som också ökade 

mot slutet. 
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I en studie av Wiklund och medarbetare (2008) fann man att hälften av kvinnorna som önska-

de kejsarsnitt inte var förlossningsrädda. Samma förhållanden rådde i denna studie för samtli-

ga kvinnor. Men likhet fanns också med de många tidiga studier som visat att de kvinnor som 

önskade föda med kejsarsnitt hade mer förlossningsrelaterad rädsla än de som önskade föda 

vaginalt (Rouhe et al., 2009; Nieminen et al., 2009; Haines et al., 2011; Wiklund et al., 2008). 

I tidigare studier har man sett att interventioner med psykosocialt stöd likt den Auro-

ra/Klaramottagningarna driver lett till att så många som 86 % som önskat föda med kejsarsnitt 

ändrar sig till att vilja föda vaginalt (Nerum et al, 2006). I en studie av Saisto, Salmela-Aro, 

Nurmi, Könönen och Halmesmäki (2001c) såg man att både kognitiv terapi och konventionell 

vård för förlossningsrädda minskade antal som önskade kejsarsnitt, då 62 % hade ändrat sig 

till att vilja föda vaginalt i slutet av graviditeten. Av de kvinnor i denna studie som i tidig gra-

viditet önskade kejsarsnitt ändrade sig 49,2 % till att i sen graviditet önska vaginal förloss-

ning. För kvinnor med upplevd förlossningsrädsla önskade i tidig graviditet 39 % föda med 

kejsarsnitt och i sen graviditet 21,1 %. I en studie av Saisto, Toivanen, Salmela-Aro och Hal-

mesmäki (2006) såg man att 82,4 % av de kvinnor som fått gruppterapi respektive 67 % av de 

som fått konventionellt stöd ändrade sig från att önska kejsarsnitt till att önska vaginal för-

lossning.  

Metoddiskussion                                                                                     

I denna studie användes fyra svarsalternativ för gradering av upplevelse av förlossningsrädsla 

och för jämförande analyser sattes svarsalternativen ”Inte alls” och ”I liten utsträckning” ihop 

och jämfördes mot ”I stor utsträckning” och ”I mycket stor utsträckning”, där det sistnämnda 

klassades som upplevelse av förlossningsrädsla. Hade svarsalternativen satts ihop på ett an-

norlunda sätt hade alla analyser blivit annorlunda, men alternativet att inte klassa upplevd för-

lossningsrädsla ” I stor utsträckning” som förlossningsrädsla kändes inte aktuellt.  

För de flesta frågor som användes för analyserna var det en hög svarsfrekvens, generellt över 

92 %. Frågorna gällande psykiatrisk bakgrund, om kvinnorna fått hjälp i form av samtal eller i 

form av medicin ger ingen information om vilken sorts samtal eller medicin författarna till 

frågeformulären menar, men man får anta att det är medicin som i psykofarmaka som efter-

frågas och någon sorts stödjande samtal. Svarsfrekvens på omkring 70-80 % på dessa frågor 

kanske tyder på att kvinnorna inte visste vad som egentligen efterfrågades.  
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Validitet och reliabilitet                    

Under studiens gång upptäcktes felaktigheter i det inmatade materialet i statistikprogrammet 

SPSS. Undertecknad har korrigerat de felaktigheter som upptäcktes, men kan inte gå i god för 

att allt material är inmatat på korrekt sätt. Analyserna bör tolkas med försiktighet då arbetets 

gång inte har blivit kontrollerat av någon med expertis av statistikprogrammet. Studiens del-

tagare utgjorde en i många avseenden homogen grupp vilket begränsar möjligheterna att ge-

neralisera resultaten. Frågeformulären var utformade på svenska, vilket exkluderade icke 

svenskspråkiga kvinnor. Detta tillför ytterligare svårigheter att generalisera resultatet på större 

populationer i Sverige.  

Konklusion, implementering och framtida forskning                                       

Vid inskrivning på barnmorskemottagning i tidig graviditet kan det vara av vikt att barn-

morskan frågar om tidigare psykiatrisk vård, ångest och depression då kvinnor som har detta i 

bakgrunden verkar ha större sannolikhet att uppleva förlossningsrädsla. I mötet med gravida 

kvinnor bör barnmorskan vara mycket lyhörd för förändringar i grad av rädsla hos den gravi-

da kvinnan. En självklarhet är att barnmorskan frågar om kvinnans obstetriska bakgrund och 

då vara speciellt lyhörd för kvinnor med erfarenhet av kejsarsnitt på grund av eget önskemål 

och kvinnor som har en önskan om kejsarsnitt. Det ligger en utmaning i att finna sätt att upp-

täcka förlossningsrädsla bland kvinnor, finna sätt att försöka förhindra att det uppkommer el-

ler blir värre, finna bästa möjliga metoder att hjälpa kvinnor med förlossningsrädsla till en 

bättre graviditet och finna sätt att få förlossningsrädda kvinnor att få positivare upplevelser av 

förlossningen. Dessa mål bör inte bara finnas hos barnmorskan på barnmorskemottagningen 

utan även hos andra instanser, på förlossningen och på BB etc. Framtida studier skulle bland 

annat kunna undersöka effekterna av flera olika behandlingar av förlossningsrädsla eller kom-

binationer av behandlingssätt. Saisto och medarbetare (2006) redovisade att finska förstfö-

derskor med förlossningsrädsla upplevde att diskussioner inom ramen för gruppterapi, infor-

mation och avslappning lättade förlossningsrädsla något. En annan finsk studie har även visat 

att kognitiv terapi för förlossningsrädda kvinnor minskade graviditets- och förlossningsrelate-

rad oro (Saisto och medarbetare, 2001c).  
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Bilaga 1 
 
Följande frågor handlar om din bakgrund 
 
1) Hur gammal är du? …………..år 
 
2)Gäller för dig något/några av följande alternativ?  
   Tidigare graviditet/graviditeter 
 
Sätt en X i det eller de alternativ som gäller för dig 
 
a) Är du gravid för första gången? □ Ja  □ Nej 
 
b) Har du haft missfall?                            □ Ja  □ Nej 
      Om ja, hur många……… 
 
c)Har du genomgått abort?                      □ Ja  □ Nej 
      Om ja, hur många……… 
 
d)Jag har tidigare fött barn                       □ Ja  □ Nej 
       Om ja, hur många …… 
 
e)Denna graviditet har tillkommit med 
    hjälp av assisterad befruktning             □ Ja  □ Nej 
 
 
3) Om du tidigare har fött barn, var vänlig ange förlossningssätt 
 
□ Vaginal förlossning (via slidan) År………………. 
 
□ Planerat kejsarsnitt på grund av 
    medicinsk orsak                                   År………………. 
 
□ Planerat kejsarsnitt på grund av 
    mitt önskemål                                      År……………….. 
 
□ Akut kejsarsnitt                                   År………………... 
 
5) Vilket är ditt nuvarande civilstånd? 
 
□ Gift eller sammanboende 
□ Har en partner men vi bor inte ihop 
□ Ensamstående 
 
6) I vilket land är du född? 
 
…………………………………….. 
 
 
 



8) Vilken utbildning har du? 
 
□ Grundskola eller motsvarande 
□ Gymnasium eller motsvarande 
□ Högskole- eller universitetsutbildning 1-3 år 
□ Högskole- eller universitetsutbildning mer än 3 år 
 
 
 
9) Vilket/vilka av följande alternativ gäller för dig? 
□ Anställd   □ Studerande 
□ Egen företagare  □ Arbetslös/arbetssökande 
□ Sjukskriven mer än 6 månader 
 
□ Annat………………………………………………….. 
 
 
Följande frågor handlar om din hälsa 
 
10 a) Har du, eller har du haft någon psykisk sjukdom 
 
depression   □ Ja  □ Nej 
ångest   □ Ja  □ Nej 
ätstörning   □ Ja  □ Nej 
bipolär sjukdom/manodepressiv □ Ja  □ Nej 
schizofreni   □ Ja  □ Nej 
 
Annat, nämligen …………………………………….. 
 
b) Har du haft kontakt med 
psykolog   □ Ja  □ Nej 
psykiater   □ Ja  □ Nej 
kurator   □ Ja  □ Nej 
 
c) Fick du hjälp i form av 
medicin   □ Ja  □ Nej 
psykoterapi   □ Ja  □ Nej 
samtal   □ Ja  □ Nej 
 
 
 
13) Röker du nu? 
□ Nej 
□ Ja   
 
15) Snusar du nu? 
□ Nej 
□ Ja   
 
 



Följande frågor handlar om förväntningar inför förlossningen 
 
 
37) Om du har möjlighet att välja, hur vill du att ditt barn föds? 
 
□ Vaginal förlossning 
□ Kejsarsnitt 
 
38) Rädsla inför förlossningen förekommer hos både män och kvinnor. I  
vilken utsträckning upplever du det just nu? 
 
□ Inte alls 
□ I liten utsträckning 
□ I stor utsträckning 
□ I mycket stor utsträckning 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
22) Har du under graviditeten haft kontakt med 
□ psykolog   □ Ja  □ Nej 
□ psykiater   □ Ja  □ Nej 
□ husläkare   □ Ja  □ Nej 
□ Klara mottagningen  □ Ja  □ Nej 
□ förlossningsläkare  □ Ja  □ Nej 
 
Fick du hjälp i form av 
medicinering   □ Ja  □ Nej 
psykoterapi   □ Ja  □ Nej 
samtal   □ Ja  □ Nej 
 
Följande frågor handlar om förväntningar inför förlossningen 
 
 
42) Rädsla inför förlossningen förekommer hos både män och kvinnor.  
   I vilken utsträckning upplever du det just nu? 
□ Inte alls 
□ I liten utsträckning 
□ I stor utsträckning 
□ I mycket stor utsträckning 
 
43) Om du har möjlighet att välja, hur vill du att ditt barn föds? 
□ Vaginal förlossning 
□ Kejsarsnitt 
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