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SAMMANFATTNING 

I Sverige är förekomsten av förlossningsrädsla sedan tidigare uppskattad till 20 % (Eriksson & 

Nilsson, 2009). Denna relativt höga andel förlossningsrädda kvinnor gör det angeläget att som 

barnmorska kunna identifiera de riskfaktorer som gör att kvinnor som löper risk att utveckla eller 

redan lider av förlossningsrädsla. Syfte: Det övergripande syftet var att undersöka prevalens av 

förlossningsrädsla i sen graviditet och under förlossningen, mätt ett år efter förlossning. Syftet var 

också att undersöka om det finns skillnader gällande graden av förlossningsrädsla före och efter 

förlossning mellan olika grupper av kvinnor. Metod: En longitudinell kohortstudie utförd i form av 

en enkätstudie, uppdelad i tre enkäter. Det var 153 mödravårdsmottagningar i Sverige som 

inkluderades i studien. Antalet studiedeltagare vid första enkäten var 3284 och i den tredje 1360 

studiedeltagare. Resultat: I sen graviditet var prevalensen förlossningsrädsla 26,4 %. Ett år efter 

förlossningen var det en snarlik prevalens, 28,4%, det vill säga ingen skillnad. De kvinnor som 

genomgått akut kejsarsnitt eller en instrumentell förlossning hade en ökad förlossningsrädsla 

uppmätt ett år efter förlossningen (M=7,35) jämfört med innan förlossningen (M=5,53). Slutsats: 

Då resultatet visar att kvinnor som genomgått ett akut kejsarsnitt eller en instrumentell förlossning 

har en signifikant ökad grad av oro och rädsla uppmätt ett år efter förlossningen, är det av stort 

värde att följa upp dessa kvinnor, att erbjuda dem stöd i tid inför nästkommande graviditet och 

förlossning. Det kan vara för sent att sätta in insatser när kvinnan redan är gravid. Det är också av 

värde att i största möjliga mån sträva efter en vaginal förlossning med bra stöd, information, 

smärtlindring och förebyggande av komplikationer.  

Nyckelord: Förlossningsrädsla, Fear of Birth Scale (FOBS), instrumentell förlossning, kejsarsnitt, 

riskfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: The prevalence of fear of birth in Sweden has been estimated at 20 % (Eriksson & 

Nilsson, 2009). Because of this relatively high number of women with fear of birth it is crucial that 

midwives are able to identify the risk factors associated with developing fear of birth and identify 

women who experience fear of birth. Aim of study: The overall aim was to examine the prevalence 

of women experiencing fear of birth during late pregnancy and during birth, examined one year 

after giving birth. Moreover, the aim of the study was to investigate if there were differences in the 

level of fear of birth before and after giving birth between different groups of women. Method: A 

longitudinal cohort study was conducted by means of three self-report questionnaires. There were 

153 Swedish prenatal clinics included in the study. The number of participants in the first 

questionnaire were 3284 and the in the third 1360 participants. Results: During late pregnancy the 

prevalence of fear of birth was 26.4%. One year after the delivery there was similar prevalence, 

28.4%, namely no difference. The women whom have had an emergency caesarean section or an 

assisted delivery had higher degree of fear of birth one year after delivery (M=7,35) compared to 

before giving birth (M=5,53). Conclusion: The result of the study shows that women that had an 

emergency caesarian section or an assisted delivery experienced a significantly higher level of fear 

and concern measured one year after delivery, therefore it would be of great importance to conduct 

a follow-up with these women. It is also important to offer them early support before their next 

pregnancy and delivery. It could be too late to do this when the woman is already pregnant. It is also 

important, to the greatest extent possible, to aim for a vaginal delivery with the help of good 

support, information, pain management and prevention of complications. 

Keywords: Assisted delivery, caesarean section, Fear of Birth, Fear of Birth Scale (FOBS), risk 

factors 
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BAKGRUND 

Definition av förlossningsrädsla 

Förlossningsrädsla är inte fullständigt definierat men kan beskrivas som en oro och rädsla för bland 

annat smärta eller att kvinnan själv eller barnet ska skadas eller dö under förlossningen (Karlström, 

Nystedt, Johansson & Hildingsson, 2011; Melander, 2002; Ryding & Sundell, 2004). 

Andra orsaker till rädsla är att inte klara av framfödandet eller att inte få adekvat vård vid skada 

(Ryding & Sundell, 2004). I en större studie utförd av Geissbuehler och Eberhard (2002) påvisades 

även andra rädslor; att inte veta vad som kommer att hända, att känna sig maktlös, hjälplös och 

beroende av andra, att misslyckas och bryta ihop samt att tappa kontrollen. Även rädsla för 

praktiska saker så som administrering av smärtlindring och assisterad vaginal förlossning uppgavs 

som orsaker till förlossningsrädsla. De vanligaste typerna var dock rädsla för barnets hälsa och för 

smärta. 

 

Förlossningsrädsla delas in i olika svårighetsgrader; lätt, måttlig, svår och förlossningsfobi. Lätt 

rädsla innebär en hanterbar oro för kvinnan. Måttlig förlossningsrädsla innebär en rädsla som kräver 

hjälp och stöd, då det är svårt för kvinnan att hantera det på egen hand. Svår förlossningsrädsla 

innebär att rädslan i hög grad stör kvinnans funktioner, vardag eller anknytning till fostret, då 

rädslan medför en psykisk påverkan (Ryding & Sundell, 2004). Förlossningsfobi uppstår när 

rädslan blir så allvarlig att kvinnan undviker att bli gravid eller inte vill genomgå en vaginal 

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

 

För att mäta graden av förlossningsrädsla finns det flera olika mätmetoder som har använts i olika 

studier. Det innebär att det kan vara svårt att jämföra studier och att resultaten bland dem varierar. 

Ett lättanvänt mätinstrument, som använts globalt i flera studier, är så kallad Fear of Birth Scale 

(FOBS). En fråga ställs angående hur kvinnan känner inför eller när de ser tillbaka på 

förlossningen. De kan markera ett kryss på två visuella analogskalor (VAS). Den första skalan 

graderas från lugn till orolig Den andra skalan graderas från ingen rädsla till stark rädsla. Skalan 

graderas från 0 till 100, och 60 eller mer på skalan definieras som förlossningsrädsla (Ternström, 

Hildingsson, Haines & Rubertsson, 2015a). 

Prevalens och riskfaktorer 

I Sverige uppskattas det att cirka 20 % av kvinnor har någon grad av förlossningsrädsla (Eriksson & 

Nilsson, 2009). Ungefär 6 % av de svenska kvinnorna har svår rädsla och 2 % har förlossningsfobi 
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(Ryding & Sundell, 2004). Prevalensen av förlossningsrädsla varierar mellan olika länder. Lukasse, 

Schei & Ryding (2014) undersökte förekomsten av förlossningsrädsla i Belgien, Island, Danmark, 

Estland, Norge och Sverige 2014 (n=6870). Förekomsten av svår förlossningsrädsla varierade 

mellan länderna. Den genomsnittliga prevalensen för svår förlossningsrädsla i dessa länder var 11 

%. Det var en signifikant skillnad mellan norska kvinnor (12,7%) och belgiska kvinnor (4,5 %). I en 

studie utförd i Australien 2014 framkom det att 24 % av australiensiska kvinnor (n=1410) upplevde 

förlossningsrädsla, det vill säga ungefär som det internationella genomsnittet (Toohill, Fenwick, 

Gamble & Creedy, 2014a). 

 

En svensk studie visade att uttalad förlossningsrädsla är mer förekommande hos utlandsfödda 

kvinnor (37 %) än hos svenskfödda kvinnor (18 %) (n=606, 78 % svenskfödda och 22 % 

utlandsfödda). Uttalad förlossningsrädsla innebar över 60 poäng på FOBS. Studien tog dock inte 

hänsyn till vilket land utanför Sverige kvinnorna var födda i. (Ternström, Hildingsson, Haines & 

Rubertsson, 2015b). 

 

Flera studier har påvisat att förlossningsrädsla är vanligare bland förstföderskor (Adams, Eberhard-

Gran & Eskild, 2012; Geissbuehler& Eberhard, 2002; Haines, Pallant, Karlström & Hildingson, 

2011; Nieminen, Stephansson & Ryding, 2009; Rouhe, Salmela-Aro, Gissler, Halmesmäki & 

Saisto, 2009; Saisto, Salmela-Aro, Nurmi & Halmesmäki, 2001) medan det är vanligare med 

förlossningsfobi bland omföderskor (Nieminen et al., 2009; Ryding & Sundell, 2004). Det är dock 

först när kvinnan söker hjälp för sin rädsla som den anses ha en klinisk betydelse (Ryding & 

Sundell, 2004). 

 

Riskfaktorer för att utveckla förlossningsrädsla kan vara ångestbenägenhet, ångestsjukdomar, 

depression, bristande socialt stöd, dålig relation med partnern, smärtkänslighet, tidigare traumatisk 

förlossning (Ryding & Sundell, 2004). Andra orsaker till att utveckla förlossningsrädsla kan vara 

tidigare sjukhusvistelse som bidragit till dåliga minnen, rädsla för sjukhus eller fobi för stick och 

nålar (Ryding & Sandell, 2004). Melander (2002) har påvisat faktorer så som att känna sig ensam, 

otursförföljd, negativ eller pessimistisk samt att ha fått skrämmande information från vårdgivare 

eller fått höra negativa historier om graviditet och förlossning från omgivningen. 

 

Kvinnor som tidigare genomgått en instrumentell förlossning eller ett akut kejsarsnitt upplevde 

förlossningsrädsla i större utsträckning enligt Handelzalts et al (2015) (n=101). Även ett utdraget 

tidsförlopp av den aktiva förlossningsfasen påverkade graden av förlossningsrädsla efter partus. Det 
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framkom även att kvinnor med ångest och problematik med en neurotisk karaktär upplevde 

förlossningsrädsla före och efter partus. 

 

En studie som även den gjordes bland 6422 kvinnor i Belgien, Island, Danmark, Estland, Norge och 

Sverige år 2014, visade att förstföderskor med svår förlossningsrädsla i större utsträckning blev 

förlösta med planerat kejsarsnitt. Sannolikheten att önska kejsarsnitt hos omföderskor ökade med 

graden av förlossningsrädsla och det var vanligare att kvinnorna i denna grupp önskade kejsarsnitt. 

De kvinnor som hade en negativ bild av kommande förlossning hade en ökad sannolikhet att 

förlösas med kejsarsnitt. (Ryding et al., 2015). I Danmark visade dock Jespersen, Hegaard, Scroll, 

Rosthoj & Kjaergaard (2014) att förlossningsrädsla inte ökade risken för akut kejsarsnitt hos 

förstföderskor (n=2598). 

 

Bland både först- och omföderskor var förlossningsrädsla den vanligaste anledningen till att kvinnor 

önskade kejsarsnitt. Vidare sågs det att bland omföderskor fanns en högre andel kvinnor som 

önskade kejsarsnitt, det vill säga elektivt kejsarsnitt, samt att dessa angav tidigare traumatisk 

förlossning eller tidigare elektivt kejsarsnitt som skäl till att de önskade kejsarsnitt även inför denna 

förlossning (Karlström et al., 2011.) 

 

Att förlösas med kejsarsnitt kan dock innebära en risk för både mor och barn jämfört med en 

vaginal förlossning. Socialstyrelsen har gått igenom kejsarsnitt i Sverige mellan åren 1990-2001. 

Där framkom det att de maternella riskerna inkluderar risk för blödning, sepsis/endometrit, 

tromboembolisk komplikation, uterusruptur vid följande graviditeter och behov av reoperation efter 

kejsarsnittet. De signifikanta riskerna var en blödning över 1000 ml, tromboembolisk komplikation 

samt uterusruptur vid nästkommande graviditet, främst vid paritet två. Detta gäller både vid elektivt 

eller akut kejsarsnitt jämfört med vaginal förlossning (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Barn som förlöses med kejsarsnitt riskerar bland annat neonatal andningsstörning vilket är 

övergående men ofta kräver neonatal sjukhusvård (Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt Håkansson & Källén (2003) riskerade barnen även att utveckla både astma och gastroenterit, 

som i sin tur kunde kräva sjukhusvård innan ett års ålder. Risken för gastroenterit anses bero på en 

möjlig störd kolonialisering av tarmbakterier hos det nyfödda barnet. 

Behandling av förlossningsrädsla 

Stödsamtal kan vara en positiv intervention för kvinnor med förlossningsrädsla enligt Toohill et al. 
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(2014b). I denna studie som gjordes i Australien år 2014 (n=1410), påvisades signifikanta skillnader 

mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen avseende graden av förlossningsrädsla och 

självförtroendet i barnafödandet. I interventionsgruppen fick kvinnorna telefonbaserade stödsamtal 

som berörde kvinnornas förväntningar och känslor kring sin förlossningsrädsla. De fick stöd för att 

uttrycka sina känslor och hjälp att hitta verktyg för att identifiera och bearbeta rädslor kring 

förlossningen. 

 

Det är angeläget att identifiera förlossningsrädsla redan vid inskrivning på mödravårdsmottagningen 

då förlossningsrädsla kan uppkomma redan före en förlossning, men även under och efter 

förlossningen (Ryding & Sundell, 2004; Schroll, Tabor & Kjaergaars, 2011; Alehagen, Wijma & 

Wijma, 2006). Det är dock vanligare efter graviditetsvecka 20 än graviditetsveckorna innan enligt 

Rouhe et al., (2009). Genom att ställa konkreta frågor om oro och rädsla till kvinnorna kan 

förlossningsrädsla lätt fångas upp. Enligt Ryding & Sundell (2004) kan exempel på dessa vara: ”Är 

det något speciellt under förlossningen du är rädd för?” och ”Vad är du mest rädd för?”. Kvinnor 

med svår förlossningsrädsla bör remitteras till särskilda mottagningar, så kallade 

auroramottagningar (Ryding & Sundell, 2004). 

 

Aurora är en verksamhet med inriktning på förlossningsrädsla. I Sverige startades detta koncept i 

slutet på 1980-talet och under 1990-talet, för att minska förlossningsrädslan hos kvinnor och oavsett 

förlossningssätt försöka att få kvinnornas förlossningsupplevelse så positiv som möjligt. För att 

uppnå verksamhetens syfte använder sig erfarna barnmorskor och obstetriker samt eventuellt 

kuratorer, psykologer eller psykiatriker metoder som stödjande samtal, vårdplanering, 

förlossningsförberedelser och i vissa fall terapi. Även ett besök på förlossningsavdelningen och 

avslappningsövningar kan ingå i vården av förlossningsrädda. (Werner, 2004).   

 

Mohlander & Ryding (2013) visade att majoriteten av de förlossningsrädda kvinnorna som gått på 

samtal på auroramottagning var nöjda med stödet de fick av vårdpersonalen, de kände sig lugnare 

inför förlossningen och de flesta var också nöjda med sin förlossningsupplevelse. De kände även att 

de fick värdefull information, kunde bearbeta tidigare traumatisk förlossning, fick ett bättre 

bemötande på förlossningen eller fick hjälp att få föda med kejsarsnitt. Hälften av kvinnorna som 

klart ville ha kejsarsnitt ändrade sig med stöd av auroramottagningen, däremot var det ändå en 

högre frekvens av akuta kejsarsnitt hos förstföderskor som fått stöd på auroramottagningen jämfört 

med frekvensen akuta kejsarsnitt på hela kliniken under samma år. 
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Problemformulering 

Barnmorskor i Sverige arbetar mycket självständigt i vården av den gravida kvinnan. Det är viktigt 

att identifiera kvinnor med förlossningsrädsla för att kunna ge dessa kvinnor en god och adekvat 

omvårdnad under graviditet och förlossning (Handelzalts et al., 2015; Jespersen et al., 2014; 

Lukasse et al., 2014; Ryding et al., 2015; Ternström et al., 2015b; Toohill et al., 2014b: Toohill et 

al., 2014b).  

 

Enligt den internationella etiska koden för barnmorskor skall en barnmorska kunna definiera en 

kvinnas behov av omvårdnad och tillsammans med kvinnan kunna arbeta sig fram till ett 

omvårdnadsbeslut. Barnmorskor skall också vara lyhörda för kvinnornas psykiska, fysiska, 

emotionella och andliga behov, oberoende av deras omständigheter. (International Confederation of 

Midwives [ICM], 2014). 

Därför är det viktigt att studera prevalensen av förlossningsrädsla i Sverige med fokus på före och 

efter förlossning samt vilka bakgrundsfaktorer som föreligger för att utveckla förlossningsrädsla hos 

kvinnor. 

Syfte 

Att undersöka förekomsten, det vill säga prevalens, av förlossningsrädsla i sen graviditet och ett år 

efter förlossning, om det finns skillnader beträffande graden av rädsla före respektive ett år efter 

förlossning, mellan förstföderskor och omföderskor, mellan kvinnor som genomgått 

kejsarsnitt/instrumentell förlossning och de kvinnor som fött vaginalt samt mellan kvinnor födda i 

Norden och kvinnor födda utanför Norden. 

Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning och grad förekommer förlossningsrädsla hos kvinnor innan 

förlossning?  

2. I vilken utsträckning förekommer förlossningsrädsla under förlossning, mätt ett år efter 

förlossningen? 

3. Finns det några skillnader beträffande graden av rädsla före och ett år efter förlossning? 

4. Finns det några skillnader beträffande graden av rädsla mellan förstföderskor och 

omföderskor? 

5. Finns det några skillnader beträffande graden av rädsla mellan kvinnor som genomgått 

kejsarsnitt och instrumentell förlossning och de som fött vaginalt?  

6. Finns det några skillnader beträffande graden av rädsla mellan kvinnor födda i och utanför 

Norden? 
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METOD 

Design 

Detta är en longitudinell kohortstudie.  

Urval 

Samtliga (n=196) mödravårdscentraler (MVC) i nio län i Sverige tillfrågades om de ville delta i 

detta forskningsprojekt som innefattade totalt fyra enkäter (Q1-Q4). Utöver dessa 196 MVC 

tillfrågades ytterligare 19 mottagningar i huvudstadsregionen, för större möjlighet att öka antal 

studiedeltagare som var födda utomlands och icke-svensktalande. Av dessa deltog nio mottagningar 

(47 %). Av de 196 MVC i de olika länen som tillfrågades om deltagande, valde 144 (73 %) att delta. 

Totalt deltog 153 mottagningar (71 %). Kvinnor på deltagande mottagningar inkluderades i 

konsekutiv ordning. De kvinnor som var icke-svensktalande exkluderades efter Q1, då Q2-Q3 inte 

översattes till andra språk än svenska på grund av resursfråga, Q4 riktades till kvinnans partner. 

Rekryteringen pågick mellan september 2012 till slutet av juli 2013. I första enkäten deltog 3389 

personer och totalt deltog 1260 kvinnor i Q1-Q3. Deltagarnas bakgrund presenteras under resultat i 

tabell 1. 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av fyra enkäter. Det första frågeformuläret (Q1) innehöll 148 frågor om 

hälsa och livsstil i samband med graviditetsplanering, där de flesta frågor hade flera svarsalternativ. 

En andra enkät (Q2) skickades i slutet av graviditeten till alla svensktalande som svarat på första 

enkäten. Den sista enkäten (Q3) skickades ut ett år efter beräknad förlossning till de som svarat på 

tidigare enkäter. Då bifogades även en enkät till partnern (Q4). Utifrån ursprungsformuläret har 

forskargruppen låtit författarna till denna studie ta del av enkätsvar från Q1, Q2 och Q3, som var 

relevanta för att kunna besvara frågeställningarna, se bilaga 1 och 2. Dessa frågor berörde 

bakgrundsdata, förlossningsrädsla före och efter förlossning, förlossningens tillvägagångssätt och 

komplikationer.  

 

Frågeställning 1 besvaras med hjälp av fråga 5, se bilaga 1.  

Frågeställning 2 besvaras med hjälp av fråga 2 och 3, se bilaga 2. 

Frågeställning 3 besvaras med hjälp av analysmetoden utifrån frågeställning 1 och 2. 

Frågeställning 4 besvaras med hjälp av fråga 6, se bilaga 1, samt med hjälp av analysmetoden 

utifrån frågeställning 1 och 2. 
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Frågeställning 5 besvaras med hjälp av fråga 1, se bilaga 2, samt med hjälp av analysmetoden 

utifrån frågeställning 1 och 2. 

Frågeställning 6 besvaras med hjälp av fråga 4, se bilaga 1, samt med hjälp av analysmetoden 

utifrån frågeställning 1 och 2. 

Tillvägagångssätt 

I samband med inskrivning på MVC fick kvinnorna både skriftlig och muntlig information om 

forskningsprojektet från barnmorskan. De svensktalande kvinnorna, som valde att delta i studien, 

fick det första frågeformuläret att fylla i antingen på plats eller hemma och sedan skicka tillbaka till 

mottagningen i ett frankerat kuvert. Till studiedeltagarna som inte var svensktalande översattes 

frågeformuläret till engelska och arabiska. Till de deltagarna som varken kunde svenska, engelska 

eller arabiska fanns möjlighet till telefontolk som utförde en strukturerad intervju med 29 frågor. 

 

Barnmorskan registrerade e-postadress eller telefonnummer och en påminnelse via sms eller e-

postadress skickades ut till de svensktalande studiedeltagarna. De kvinnor som hade fått översatta 

frågeformulär (engelska och arabiska), och som inte svarat, fick en påminnelse och ett nytt 

frågeformulär skickades till dem. De kvinnor som skulle intervjuas med telefontolk försökte nås vid 

upprepade tillfällen. 

Bearbetning och analys 

Alla insamlade data bearbetades med hjälp av datorprogrammet SPSS. 

Bakgrundsdata, fråga 1-4 (Q1) och frågeställning 1 och 2 presenteras med deskriptiv statistik. 

Frågeställning 3 analyserades med Wilcoxon's signed-rank test. Frågeställning 4, 5 och 6 

analyserades med Mann-Whitney U-test, oberoende t-test samt Kruskal-Wallis One Way Anova 

(Polit & Beck, 2012). 

Vid dataanalysen sammanfördes universitetsstudier från 2,5 år upp till forskarutbildning till 

kategorin ”Universitet”. En sammanslagning av inkomstnivåer gjordes utifrån Statistiska 

centralbyråns [SCB] definitioner (SCB, 2005) gällande låg- medel- och höginkomsttagare i ett 

hushåll med två inkomster, och därmed skapa tre kategorier ”Låginkomst”, ”Medelinkomst” och 

”Höginkomst”, se tabell 1. 

 

Deltagarnas ålder delades in i kategorierna under 18, 18-25, 26-35, 36-40 och över 40.  

Svaren på frågan rörande på vilket sätt förlossningen avslutades, sammanfördes till vaginal 

förlossning och kejsarsnitt/instrumentell förlossning, för att få ett större antal i gruppen som 

innefattade kejsarsnitt då detta ansågs bättre kunna besvara frågeställningen. Vidare sammanfördes 
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svaren på frågan vilket land kvinnan var född i till inom Norden och utom Norden för att 

överensstämma med frågeställningen. Till sist sammanfördes svaren på frågorna rörande rädsla och 

oro inför förlossningen samt under förlossningen uppmätt ett år efter förlossningen från fyra sju-

gradiga skalor till två 14-gradiga skalor, en skala gällande rädsla och oro innan förlossning och en 

skala gällande rädsla och oro under förlossningen. För att se hur enkätfrågorna var utformade se 

Bilaga 1. 

Etiska överväganden 

Den regionala etiknämnden i Uppsala godkände ursprungsstudien (referensnummer 2010/085).  

Inga andra etiska överväganden har gjorts då ursprungsstudien redan fått ett etiskt godkännande och 

endast utvalda data från denna studie skulle användas. 

Kvinnorna som deltar i studien har fått ett informationsbrev tillsammans med frågeformuläret, se 

bilaga 3. I brevet informerades de om studiens syfte, metod, frivillighet, konfidentialitet och vilken 

betydelse studien kan komma att ha (Codex, 2015). Kvinnorna har fått uppge personnummer i 

enkäterna, det är endast forskargruppen som får ta del av den informationen för att kvinnornas 

identitet skall hållas konfidentiell. Författarna till denna studie har inte fått ta del av denna 

information. Författarna till denna studie har även kommit fram till att inga övriga etiska aspekter 

behöver övervägas då studiedeltagarnas personuppgifter är konfidentiella samt att deltagandet i 

studien är frivillig.  
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RESULTAT 

Bakgrundsdata 

Medelåldern var 29,6 år (spridning 17-47 år) bland de 3284 kvinnorna som uppgav si ålder. 

Majoriteten (n=2138, 63,1%) var mellan 26-35 år gamla. Den vanligaste förekommande 

utbildningsnivån var någon form av universitetsutbildning, (n=1569, 46,3 %). Den vanligast 

förekommande inkomstnivån var medelinkomsttagare, (n=2277, 67,2 %). Det var 2981 kvinnor 

(88%) som var födda inom Norden och 381 kvinnor (11,2%) utom Norden. En majoritet av 

studiedeltagarna var omföderskor, (n=1874, 55,3%). Bakgrundsvariablerna presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1. 

Bakgrundsvariabler N = 3389 

n (%) 

 

Ålder 

 

N=3284 

<18 7 (0,2) 

18-25 733 (21,6) 

26-35 2138 (63,1) 

36-40 296 (8,7) 

>40 110 (3,2) 

Högsta utbildningsnivå N=3330 

Grundskola 229 (6,8) 

Gymnasium/Yrkeshögskola 1532 (45,2) 

Universitet 1569 (46,3) 

Hushållsinkomst/månad (kr) N=2986 

Låginkomst (0- 19.999) 441 (13,0) 

Medelinkomst (20 – 79.999) 2277 (67,2) 

Höginkomst (>80.000) 268 (7,9) 

 

Födelseland N=3367 

Inom Norden 2981 (88) 

Utom Norden 381 (11,2) 

 

Paritet N=3351 

Förstföderska 1477 (43,6) 

Omföderska 1874 (55,3) 
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Förekomst och grad av rädsla och oro innan förlossning 

Studiedeltagarna fick svara på en fråga som löd Hur känner du dig just nu inför förlossningen?. 

Denna fråga bestod av två delfrågor (a och b). I den första delfrågan (a) fick deltagaren gradera sin 

rädsla och i den andra (b) fick de gradera sin oro på en sjugradig skala, från 1= Ingen rädsla (a)/Helt 

lugn (b) till 7= Stark rädsla (a)/stark oro (b), se Bilaga 1. Som tidigare beskrivet har författarna 

slagit ihop dessa kategorier till en 14-gradig skala. I figur 1 redovisas resultatet. Det vanligaste 

förekommande svarsalternativet var fyra (22%), vilket motsvarade en tvåa på den sjugradiga skalan, 

på båda skalorna. Av det totala antalet deltagare som deltog i studien vid tiden för Q1 besvarades 

denna fråga av 2425 (M=5,53, Md=5,00) kvinnor vilket ger ett bortfall på 964 deltagare (28,4 %). 

Se Figur 1. Baserat på författarnas definition av förlossningsrädsla (≥8 poäng på den 14-gradiga 

skalan) framkom det att 26,4 % (n=642) definierades som förlossningsrädda innan förlossning. Se 

Figur 1. Kategorierna oro och rädsla innan förlossning presenteras separat i Figur 2. 

 

 

 

Figur 1.       Figur 2. 

Förekomst och grad av rädsla och oro under förlossning, ett år efter förlossningen 

Ett år efter förlossningen svarade kvinnorna på frågan om hur de kände sig under förlossningen. 

Även denna fråga bestod av två delfrågor (a och b), se Bilaga 1. Dessa kategorier slogs ihop under 

dataanalysen, i Figur 3 redovisas resultatet. Det vanligaste förekommande svarsalternativet var en 

fyra (20%), vilket motsvarade en tvåa på den sju-gradiga skalan, på båda skalorna. Av det totala 

antalet deltagare som deltog i studien vid tiden för Q1 besvarades denna fråga av 1217 (M=5,86, 

Md=5,00) kvinnor, vilket ger ett bortfall på 2172 deltagare (64,1 %). Se Figur 3. Baserat på 

författarnas definition av förlossningsrädsla (≥8 poäng på den 14-gradiga skalan) framkom det att 

28,6 % (n=349) definierades som förlossningsrädda ett år efter förlossning. Kategorierna oro och 
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rädsla presenteras separat i Figur 4. 

 

 

 

Figur 3.       Figur 4. 

Skillnader i graden av rädsla och oro före och efter förlossning 

Svaren från de deltagare som svarat på frågan gällande rädsla och oro både före förlossning och 

under förlossningen, uppmätt ett år efter jämfördes för att se om det fanns några signifikanta 

skillnader gällande graden av rädsla och oro. Med hjälp av Wilcoxon's signed rank test framkom det 

att det fanns en skillnad i graden av förlossningsrädsla före respektive under förlossning uppmätt ett 

år därefter (p=0,01), det vill säga att oron och rädslan ökar efter en förlossning.  

Skillnader beroende på förlossningssätt 

De deltagare som svarat på frågor gällande rädsla och oro före förlossning och under förlossningen, 

uppmätt ett år efter, samt frågan gällande på vilket sätt förlossningen avslutades jämfördes för att se 

om några skillnader fanns gällande graden av rädsla och oro, beroende på vilket sätt förlossningen 

avslutades. Efter dataanalys framkom det att ingen skillnad i graden av rädsla och oro fanns mellan 

de som fött vaginalt (M=5,41) och de som fött med hjälp av kejsarsnitt eller instrumentell 

förlossning (M=5,53), gällande rädsla och oro innan förlossning (p=0,787). 

 

Det framkom däremot en skillnad mellan dem som fött vaginalt (M=5,44) och dem som fött med 

hjälp av kejsarsnitt eller instrumentell förlossning (M=7,35), gällande rädsla och oro uppmätt ett år 

efter förlossning (p=0,000). Se Tabell 2. 
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Tabell 2. 

 

Förlossningssätt 

 

N(%) 

Medelvärde  

     (M) 

T-test 

  (p) 

Mann-

Whitney  

U test (p) 

     

Före förlossning   0,214       0,787 

Vaginal förlossning 889(81)     5,41   

Kejsarsnitt/Instrumentell 

förlossning 

203(19)     5,53   

    

Efter förlossning   0,000       0,000 

Vaginal förlossning 914(82)     5,44   

Kejsarsnitt/Instrumentell 

förlossning 

204(18)     7,35   

 

Skillnader mellan kvinnor födda i och utanför Norden 

Med oberoende t-test påvisades att det inte fanns någon skillnad i rädsla mellan kvinnor som var 

födda inom Norden (M=5,54) och kvinnor födda utom Norden (M=5,48) före förlossning 

(p=0,863). Mätningen av rädsla och oro ett år efter förlossning visade inte heller någon skillnad i 

rädsla beroende på om kvinnan var född inom Norden (M=5,89) jämfört med kvinnor födda utom 

Norden (M=5,66). Mellan grupperna påvisades ingen skillnad med Mann-Whitney U test varken 

före (p=0,779)förlossning eller vid mätningen ett år efter förlossning (p=0,205). Se Tabell 3. 

 

Tabell 3. 

 

Kvinnan 

 

N(%) 

Medelvärde      

     (M) 

T-test  

(p) 

Mann-Whitney  

U test (p) 

     

Före förlossning   0,863    0,779 

Inom Norden 2116(88)      5,54   

Utom Norden 292(12)      5,48   

    

Efter förlossning   0,367     0,205 

Inom Norden 1024(85)      5,89   

Utom Norden 183(15)      5,66   
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Skillnader mellan förstföderskor och omföderskor 

På frågan om kvinnan fött barn tidigare angav totalt 1081(45 %) att de var förstföderskor och 1316 

(54,9 %) att de var omföderskor. Det fanns inga skillnader beträffande rädsla och oro varken innan 

eller under förlossning mellan dessa grupper. Medelvärdet för förstföderskor före förlossningen var 

5,52 och efter förlossningen 5,81. Medelvärdet för omföderskor före förlossning var 5,54 och efter 

förlossning 5,88. Se tabell 4. 

 

  Tabell 4. 

 

Paritet 

 

N(%) 

Medelvärde 

      (M) 

T-test 

 (p) 

Mann-Whitney  

U test (p) 

     

Förlossningsrädsla 

före 

  0,989 0,875 

Förstföderska 1081(45)      5,52   

Omföderska 1316(55)      5,54   

    

Förlossningsrädsla 

efter 

  0,208 0,904 

Förstföderska 529(44)       5,81   

Omföderska 672(56)       5,88   

 

Skillnader beroende på övriga bakgrundsvariabler 

En dataanalys gjordes med hjälp av Kruskal Wallis One Way Anova där skillnader i 

förlossningsrädsla jämfördes beroende på studiedeltagarnas utbildningsnivå, inkomstnivå och ålder. 

Det framkom att det inte finns någon skillnad gällande rädsla och oro före förlossning (p=0,675) 

och inte heller under förlossning (p=0,603) beroende på utbildningsnivå. Vidare framkom det inga 

skillnader i relation till inkomstnivå varken före (p=0,118) eller under förlossning (p=0,347). Det 

fanns inte heller några skillnader i förlossningsrädsla före (p=0,792) eller under förlossning 

(p=0,087) i relation till deltagarnas ålder. 

 



 

14 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I denna studie framkom det att 26,4 % av deltagarna definierades som förlossningsrädda före 

förlossning. Efter förlossning var denna siffra 28,6 %, ingen signifikant skillnad påvisades. Tidigare 

studier har kommit fram till olika siffror gällande förekomsten av förlossningsrädsla, mellan 6-30% 

(Rouhe et al., 2009; Haines et al., 2011). Detta kan bero på att det används olika mätinstrument för 

att studera förlossningsrädsla i de olika studierna.  

 

Vidare framkom det skillnader gällande förekomsten av någon grad av rädsla och oro innan och 

efter förlossning. Det kunde ses en lätt ökning gällande medelvärdet för rädsla och oro efter 

förlossning, 5,53 före och 5,86 efter förlossning. Även en lätt ökning av rädsla och oro bland de 

som svarade 8 eller mer och därmed definierades som förlossningsrädda, efter förlossning. Dock 

framkom samma medianvärde både före och efter förlossning i den senare gruppen, 5,00. 

Detta bekräftas av även Alehagen et al. (2006), det vill säga att förlossningsrädsla kan öka över tid 

postpartum. 

 

Vid jämförelse av förekomsten av rädsla och oro beroende på förlossningssätt framkom det en 

signifikant skillnad mellan de som fött vaginalt och de som genomgått ett akut kejsarsnitt eller en 

instrumentell förlossning. Detta bekräftar resultat från tidigare studier där det kan ses att kvinnor 

som genomgått kejsarsnitt uppger en högre grad av förlossningsrädsla (Handelzalts et al, 2015). 

Resultatet bekräftar även tidigare studier gällande förhållandet mellan en traumatisk förlossning och 

ökad förlossningsrädsla både inför nästa förlossning men också vid skattning av den första 

förlossningsupplevelsen (Ryding & Sundell, 2004; Schroll, Tabor & Kjaergaars, 2011; Alehagen et 

al., 2006). Därmed bör det läggas stor vikt vid att dessa kvinnor fångas upp både på efterkontroll på 

barnmorskemottagning och även vid en eventuell ny graviditet. Om förlossningen varit traumatisk 

på grund av förlossningssättet skulle risken kunna finnas att kvinnan inte vågar bli gravid igen eller 

upplever stor ångest och oro inför beslutet att bli gravid igen, därför bör man i tid identifiera dessa 

kvinnor för att kunna erbjuda stöd innan en ny graviditet (Ryding & Sundell, 2004; Schroll, Tabor 

& Kjaergaars, 2011; Alehagen et al., 2006).  

 

En studie har visat att kvinnor födda utanför Sverige är mer förlossningsrädda än kvinnor födda i 

Sverige (Ternström et al., 2015b). Andra studier har visat att förlossningsrädsla varierar länder 

emellan (Lukasse et al., 2014). I denna studie framkom det ingen skillnad mellan de kvinnor som 
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var födda i Norden och de som var födda utanför Norden. Det fanns heller ingen skillnad i rädsla 

och oro beroende på vilket land kvinnans föräldrar var födda i. Då ett antagande fanns att 

förlossningsvården inom Norden var någorlunda jämlik jämfört med andra länder ville författarna 

se om det fanns en skillnad mellan kvinnor i relation till deras ursprung.  

 

Resultat från tidigare studier har visat att kvinnor som är lågutbildade, arbetslösa, ensamstående 

eller rökare har en ökad risk för förlossningsrädsla (Salomonsson, Gullberg, Alehagen & Wijma, 

2013) medan denna studie visade att det inte finns något samband mellan förekomst av 

förlossningsrädsla eller oro och utbildningsnivå eller hushållsinkomst. 

 

Ett flertal tidigare studier har påvisat att det finns en större risk hos förstföderskor för 

förlossningsrädsla än hos omföderskor (Adams et al., 2012; Geissbuehler& Eberhard, 2002; Haines 

et al., 2011; Nieminen et al., 2009; Rouhe et al., 2009; Saisto et al., 2001). I denna studie sågs ingen 

skillnad mellan dessa grupper, varken före eller efter förlossning. 

Förslag på förebyggande åtgärder och behandling 

Det är av stor vikt att identifiera dels vilka som riskerar att utveckla förlossningsrädsla, beroende på 

vilka riskfaktorer som finns. Det är också av värde att följa upp de kvinnor som uttryckt 

förlossningsrädsla under graviditeten samt de kvinnor som genomgått en traumatisk förlossning 

eller kejsarsnitt, då detta är riskfaktorer för att utveckla förlossningsrädsla vid nästkommande 

graviditet. Detta bör göras inom mödravården och de som har behov bör remitteras till 

auroramottagning. Det kan med fördel även tas upp som ämne under föräldrautbildningen, att 

kvinnorna och deras partners öppet kan diskutera sina rädslor och få stöd från andra kvinnor som 

känner likadant. De har även en generell möjlighet att under föräldrautbildningen möjligen minska 

sin rädsla genom ökad kunskap kring förlossningen och vad den innebär. 

 

Det som redan förkommer på en del förlossningsavdelningar och inom mödravården är att kvinnan 

ombeds att skatta sin förlossningsupplevelse ganska omgående efter förlossningen, på en skala från 

0 till 10. Under efterkontrollen på mödravården upprepas denna skattning av 

förlossningsupplevelsen. Detta kan möjligen fungera som ett sätta att fånga upp de kvinnor som 

över tid utvecklat mer förlossningsrädsla eller haft en traumatisk förlossning och har då möjlighet 

att erbjuda dessa kvinnor hjälp och stöd. 
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Metoddiskussion 

Då icke-svensktalande studiedeltagare uteslöts från studien efter Q1 var därmed bortfallet stort vid 

följande enkäter. Vidare fanns det bortfall dels i form av att deltagare av okänd anledning för 

uppsatsförfattarna inte svarat på Q2 och Q3 eller båda enkäterna och dels kunde det ses att en del av 

deltagarna missat att svara på eller hoppat över vissa frågor i enkäterna. Möjligen skulle de 

språkförbistringar de uteslutna studiedeltagarna upplever kunna bidra till en ökad rädsla eller oro 

inför förlossningen, då tidigare studier visat att utlandsfödda kvinnor kan känna än större 

förlossningsrädsla än svenskfödda kvinnor. I detta arbete kunde inga sådana skillnader ses. 

Ytterligare orsaker som kan ha bidragit till att ingen sådan skillnad kunnat ses kan bero på hur 

uppsatsförfattarna kategoriserat svarsalternativen under dataanalysen. Då tidigare studier ställt 

jämfört kvinnor födda utanför Sverige med kvinnor födda utanför Europa med kvinnor födda i 

Europa. En teori fanns att det skulle kunna finnas större skillnader mellan dessa grupper avseende 

förlossningsrädsla relaterat till kultur och förlossningsvård i dessa länder. Då urvalet i gruppen 

födda i Europa var för liten togs beslutet att jämföra grupper av kvinnor födda i Norden och utanför 

Norden.  

Trots stort material med många studiedeltagare så visade inte denna studie likartad resultat som 

många andra tidigare liknande studier. Det kan bero på att den 14 gradiga skalan inte är tillförlitlig 

som mätinstrument och/eller att studiegruppen är till en viss grad selekterad då det var ett stort 

bortfall av kvinnor som kunnat påverka resultatet men som inte inkluderas på grund av språket. 

 

Frågorna rörande förlossningsrädsla var uppdelade i två frågor; en rörande rädsla och en rörande 

oro, se Bilaga 1, svaren på dessa frågor slogs ihop av författarna vid dataanalysen. Rädsla och oro 

kan av vissa tolkas som samma sak, men det kan även tolkas som olika saker av andra deltagare. 

Detta är en subjektiv uppfattning och det finns svårigheter i att veta vad en deltagare definierar som 

oro eller rädsla. Detta kan också ses tydligt i Figur 2 och Figur 4 där deltagarnas gradering av oro 

och rädsla skattas snarlikt. 

 

I denna studie har vi valt att ha en cut off på ≥8poäng på den 14gradiga skalan, på liknande sätt som 

gjorts i FOBS. Risken med en för låg cut off är att även de kvinnor med en viss hanterbar oro inför 

förlossning fångas upp och att det normala då patologiseras. Detta kan bidra till att fler kvinnor fel 

diagnostiseras för förlossningsrädsla och fler behöver komma till Aurora, när de egentligen inte 

behöver det, vilket kan bidra till längre väntetider och större samhällskostnader. 
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Data från enkäterna matades in av de ansvariga för ursprungsstudien, uppsatsförfattarna kan då inte 

gå i god för att det inte fallit bort några data under processen.  

 

Allt ovan beskrivet bör tas med i bedömningen av studiens validitet och generaliserbarhet. Det kan 

vara svårt att generalisera studiens resultat då urvalet inte representerar verkligheten i tillräcklig 

grad. 

Slutsats, implementering och framtida forskning 

Resultatet av denna studie visar att cirka en fjärdedel kategoriserades som förlossningsrädda jämfört 

med litteraturen som anger att förlossningsrädslan i Sverige är 20 % (Eriksson & Nilsson, 2009). 

Denna studie uppmätte förlossningsrädsla bland deltagarna till 26,4 %. Förlossningsrädslan ökade 

när den uppmättes ett år efter förlossning. Om kvinnan hade genomgått ett akut kejsarsnitt eller 

förlösts med tång eller sugklocka ökade rädslan likaså uppmätt ett år efter förlossning. Övriga 

bakgrundsvariabler hade ingen betydelse för graden av förlossningsrädsla, men detta kan ha berott 

på brister i urvalsprocessen och en studiepopulation som har låg generaliserbarhet i relation till 

vissa bakgrundsvariabler. 

 

Detta resultat indikerar att det är av stort värde att följa upp kvinnor som genomgått en traumatisk 

förlossning och att erbjuda dessa kvinnor stöd i tid inför nästkommande graviditet och förlossning. 

Det kan vara för sent att sätta in insatser när kvinnan redan är gravid. Det är också av värde att i 

största möjliga mån sträva efter en vaginal förlossning med bra stöd, information, smärtlindring och 

förebyggande av komplikationer. 

 

Vid framtida studier bör mer vikt läggas vid att inkludera icke-svensktalande kvinnor, då det bland 

dessa kvinnor kan finnas de förlossningsrädda kvinnor som är i störst behov av hjälp och stöd. 

 

En skala så lättförståelig som FOBS är bra då den är lättanvänd och kan på ett lätt och korrekt sätt 

översättas till olika språk. På det sättet kan den användas globalt inom forskning och jämförelse 

mellan studieresultat underlättas samt att det är ett bra verktyg kliniskt för att kunna identifiera de 

kvinnor som behöver extra stöd. Däremot är skalan möjligen inte tillräcklig känslig, var cut off för 

förlossningsrädsla ska ligga bör ses över så att dem kvinnor som har en sjuklig form av 

förlossningsrädsla fångas upp och får hjälp och stöd fortare. 
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Insatser för att identifiera förlossningsrädda kvinnor bör ökas inom alla områden; på mödravården, 

inom föräldrautbildningen, på auroramottagningar och inom förlossningsvården. Detta för att 

förlossningsupplevelsen för så många kvinnor som möjligt skall vara positivt laddad och inte 

sammankopplad med rädsla, oro och negativ stress. Med bättre identifiering och adekvat stöd till 

förlossningsrädda kvinnor skulle antalet kejsarsnitt kunna minska. Det innebär då lägre risker för 

både mor och barn.  
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Bilaga 1. FRÅGEFORMULÄR 

INLEDANDE FRÅGOR 

 

1. Hur gammal är du? ______ 

 

2.  Vilken är den högsta utbildning du har avslutat? 

 

Har inte avslutat någon utbildning 

Grundskola 

Gymnasieskola 

Yrkeshögskola eller kvalificerad yrkesutbildning 

Universitet eller högskola – 2,5år eller kortare 

Universitet eller högskola – 3 - 5år 

Universitet eller högskola – Forskarutbildning 

 

3. Hur stor är månadsinkomsten före skatt i ditt hushåll? 

(Med inkomst menas lön, a-kassa, sjuk-/föräldrapenning, pension, underhållsstöd, barnbidrag, 

efterlevandestöd, socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar). 

 

   0 – 9 999 kr/månad    40 – 49 999 kr/månad   80 – 89 999 kr/månad 

10 – 19 999 kr/månad   50 – 59 999 kr/månad   90 – 99 999 kr/månad 

20 – 29 999 kr/månad   60 – 69 999 kr/månad   100 000 kr/mån eller mer 

30 – 39 999 kr/månad   70 – 79 999 kr/månad 

 

 

 

4. Ange ditt födelseland: 

         Annat    Annat        Annat utom- 

  Sverige        nordiskt land         europeiskt land         europeiskt land         Vet ej 

 

a. Jag är född i: 
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5. Hur känner du dig just nu inför förlossningen? 

 

   Helt lugn                  Stark oro 

a.  

 

Ingen rädsla                  Stark rädsla 

b.  

 

 

6. Har du fött barn tidigare?    

Ja    

Nej 
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Bilaga 2 FRÅGEFORMULÄR 

FRÅGOR OM FÖRLOSSNINGEN 

 

1. Hur avslutades förlossningen? 

 

Vaginal förlossning 

Vaginal förlossning med sugklocka 

Vaginal förlossning med tång 

Akut kejsarsnitt 

 

2. Hur kände du dig under förlossningen? 

 

Helt lugn                  Stark oro 

a.  

 

           Ingen rädsla                                       Stark rädsla 

b. 

 

 

 

3. Hur skulle du beskriva din totala upplevelse av förlossningen/kejsarsnittet? 

 

                                                    Varken positiv 

Mycket positiv         Ganska positiv         eller negativ         Ganska negativ         Mycket negativ 
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Bilaga 3 INFORMATIONSBREV 

 


