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Sammanfattning    

I slutet av 1980-talet fick förlossningsrädsla en ökad uppmärksamhet i Sverige och ett 

flertal verksamheter för förlossningsrädda startades. Förlossningsrädsla har visat sig i 

flertal studier leda till olika interventioner och fler komplikationer vilket kan påverka 

kvinnans förlossningsupplevelse och anknytningen till sitt barn. En del kvinnor lider av 

så kallad primär förlossningsrädsla, vilket uppstått innan kvinnorna varit med om någon 

förlossning, dock så är majoriteten av förlossningsrädda kvinnor omföderskor vilket 

benämns som sekundär förlossningsrädsla. Syftet med denna studie är att beskriva 

förlossningsrädda omföderskors tankar och känslor om sin kommande förlossning. 

Kvalitativa intervjuer med induktiv ansats gjordes med nio stycken omföderskor. 

Texten analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras genom tre 

kategorier, Att sakna tilltro till sig själv och kontroll av sin rädsla, Att känna ovisshet 

och osäkerhet och Att försöka hantera sin rädsla. Dessa kategorier är uppbyggda av åtta 

underkategorier. Resultatet visar att kvinnorna var rädda för en upprepning av sin 

tidigare erfarenhet och kvinnorna uttryckte en önskan om respekt, lyhördhet och vänligt 

bemötande. Genom att belysa hur kvinnor kan tänka och känna inför sin kommande 

förlossning kan barnmorskor på förlossningsklinik öka sin förståelse för vad 

förlossningsrädsla kan innebära. På så sätt kan grunden läggas för en bättre 

handläggning av vården av förlossningsrädda kvinnor vid nästa förlossning och därmed 

öka möjligheter för en mindre traumatisk förlossningsupplevelse. 

 

Nyckelord: förlossningsrädsla, omföderska, förlossningsupplevelse, kvalitativ 

innehållsanalys, barnmorska, vårdvetenskap. 
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INLEDNING 

Många kvinnor som idag lider av förlossningsrädsla gör detta efter en tidigare negativ 

förlossningsupplevelse. Kvinnorna känner en stor rädsla för att föda barn igen vilket 

även påverkar deras graviditet. En del kvinnor har efter upplevelsen velat gå vidare 

genom att glömma den traumatiska händelsen och lägga den bakom sig men när en ny 

graviditet inträffar väcks ofta oron och ångesten igen. Minnet efter en förlossning bär 

alla med sig och vi som vårdpersonal kan stödja och stärka kvinnan och hennes partner 

på det sätt de önskar och behöver genom att se varje unik individ och dess behov. 

 

Som barnmorskestudenter på vår verksamhetsförlagda utbildning har vi iakttagit att 

många förlossningsrädda kvinnor var omföderskor. Vi funderade över anledningen till 

detta, hur kvinnorna tänker och känner inför att föda igen. Genom att beskriva 

omföderskornas tankar och känslor kring sin kommande förlossning så vill vi öka 

förståelse för handläggandet av deras kommande förlossning. Vi vill även lyfta fram 

kompetensen som bör finnas i vårdteamet runt dessa kvinnor under graviditet och 

förlossning och på så sätt kunna ge dem en positiv förlossningsupplevelse. Vi tror detta 

förebygger och gynnar till en bättre början på ett föräldraskap och en själsligt stärkande 

känsla för kvinnan. 

 

“Because birth is a powerful experience, 

when it is traumatic, 

it´s impact can be enormous” 

(Spiegelberg Gardner, 2003, s 1). 

 

 

 

 

BAKGRUND 

Förlossningsrädsla 

Förlossning har i alla tider förenats med viss fara vilket kan göra att kvinnor känner en 

oro och rädsla (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi [SFOG], 2004). Men det 

är inte förrän de senaste åren som kvinnors rädsla inför sin förlossning har lyfts fram 

(Kaplan, Hogg, Hildingsson & Lundgren, 2009).  

 

Förlossningsrädsla kan innefatta en mängd olika rädslor för den blivande modern.  Det 

kan vara rädsla för sjukhusmiljön, förlust av kontroll, att bli utelämnad m.m. (Sjögren, 

1998). Det finns en mängd olika orsaker till att förlossningsrädsla uppstår. Biologiska 

exempelvis smärta, psykologiska som är relaterad till kvinnans egen personlighet. Även 

tidigare traumatiska händelser i livet, rädsla för kommande föräldraskap eller social 

rädsla på grund av avsaknad av stöd eller osäker ekonomi (Hofberg & Ward, 2003; 

Saisto & Halmesmäki, 2003).  

 

 



 2 

Förlossningsrädslan har visat sig öka förlossningsinterventionerna och det kan ofta bli 

ett utdraget förlossningsförlopp som i sin tur kan leda till en negativ 

förlossningsupplevelse (Fenwick, Gamble, Nathan, Bayes & Hauck, 2009).  

 

Primär förlossningsrädsla 

Primär förlossningsrädsla innebär att den uppstått innan kvinnan varit med om en 

förlossning. Dessa kvinnor är mestadels förstföderskor som ofta har en livslång 

förlossningsfobi eller andra speciella psykiska besvär (SFOG, 2004).  Tanken, att klara 

av en förlossning hos dessa kvinnor kan ha uppkommit redan då deras menstruation 

startat och de prövat att använda tampong, eller vid ett smärtsamt första samlag 

(Sjögren, 1998).  

 

Speciellt svårt kan det vara hos de förstföderskor som blivit sexuellt utnyttjade. 

Mestadels kan dessa kvinnor uppleva förlossningsrädslan starkare (Heimstad, Dahloe, 

Laache, Skogvoll & Schei, 2006). Men rädslan kan också ha uppkommit efter någon 

helt annan traumatisk upplevelse av sjukhus redan som barn. Det är ofta en tidigare 

livserfarenhet som orsakar rädslan. Rädslan kan ses hos de kvinnor vars kvinnliga 

identitet blivit störd. Kvinnorna kan behöva mer kunskap om den kvinnliga kroppen och 

det naturliga förlossningsförloppet. Det är viktigt att flickor redan i tidig ålder har någon 

vuxen som kan ge dem trygghet, kärlek samt bejaka hennes kvinnlighet hela livet. 

Många kvinnor som haft en dålig relation med sin egen mamma, kan uttrycka sig att ha 

svårt att kunna anpassa sig själv till moderskapet. Dessa tankar kan skapa rädsla, rucka 

tilliten och störa förlossningsprocessen (Sjögren, 1998). 

 

Sekundär förlossningsrädsla 

En tidigare negativ förlossningsupplevelse leder till att omföderskor kan uppleva rädsla 

och känna ett misslyckande, skuld och en besvikelse på sig själva (Nilsson, 2010; 

Sjögren, 1998).  Tidigare negativa eller traumatiska förlossningsupplevelser kan leda till 

stark rädsla inför en kommande graviditet respektive förlossning och kan ibland orsaka 

posttraumatiskt stressyndrom, (PTSD) (Nilsson, Bondas & Lundgren, 2010; Ryding, 

Persson, Onell & Kvist, 2003; Söderquist, Wijma, Thorbert & Wijma, 2009).  

 

Av dem som uttrycker stark rädsla har merparten haft en tidigare svår 

förlossningsupplevelse och den rädsla som omföderskan har, påverkar hennes 

inställning till att föda på nytt (Hall, et al., 2009; Marsal & Grennert, 2011). Denna 

negativa förlossningsupplevelse har blivit en vanlig anledning att be om ett kejsarsnitt 

vid nästkommande graviditet då många kvinnor anser att ett kejsarsnitt är ett säkrare 

alternativ för både mor och barn (Karlström, Nystedt, Johansson & Hildingsson, 2011). 

Vidare skriver Sjögren (1998) att anledningarna till rädslan kan vara upplevelser som 

rör outhärdlig smärta, långdraget förlopp, känna sig utelämnad, känslan av att ha varit 

kränkt, känsla av ensamhet, kaos och ibland även dödsångest. Kvinnans självförtroende 

kan även vara dåligt vad gäller att föda om känslan från en tidigare 

förlossningserfarenhet känts som ett misslyckande. Tillit till den egna kroppen kan ha 

försvunnit med erfarenheten om hon upplever att hennes kropp inte kunnat föda fram 

barnet på grund av att värkarna eller hennes krafter och ork inte räckt (a.a.).  
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I många fall är sekundär förlossningsrädsla knuten till kvinnans psykiska och 

emotionella upplevelse av sin förlossning och inte till hur förlossningen varit rent 

fysiskt och dess progress. Kvinnorna uttrycker ofta då i sin rädsla att de i sin tidigare 

förlossningsupplevelse inte blivit bekräftade, känt sig sårbara, blivit negligerade och att 

det är personalen samt deras bemötande som gett dem en oro och rädsla (Salomonsson, 

Wijma & Alehagen, 2008). En del kvinnor ändrar även sin upplevelse över tiden. I en 

studie av Waldenström (2004) upplevde 24 % av kvinnorna, ett år efter sin förlossning 

att deras upplevelse av förlossningen var negativ medan de uppgav direkt efter 

förlossningen den som positiv. Anledningar var en smärtsam förlossning, kejsarsnitt, 

traumatisk förlossning samt en förlossningsrädsla under första graviditeten som de ej 

fått hjälp med. Att kvinnan ändrar sin upplevelse över tid kan bero på att direkt efter 

förlossningen upplevs en lättnad över att förlossningen är över och glädje över barnet 

medan de negativa känslorna och upplevelserna tar tid att komma upp till ytan (a.a.). 

Många kvinnor med en sekundär förlossningsrädsla kan ibland vänta många år innan 

hon vågar föda igen och därigenom vänta med att bli gravid (Sjögren, 1998).  

 

Förlossningsrädsla ur ett historiskt perspektiv 

För många år sedan, vid graviditet och barnafödande avleddes förlossningsrädslan 

genom olika besvärjelser för att hålla de onda andarna borta och för att förlossningen 

skulle bli lyckosam. Barnmorskan som var mest kunnig i ritualerna utförde dem och 

männen fick hållas undan. Det var inte förrän på 1700-1800-talet som barnafödandet 

fick en mer medicinsk betydelse. Barnsängsrummet hade tidigare hållits hemligt men 

uppmärksammades nu och fick flytta fram till ett “offentligt” rum och 

förlossningskonsten blev en vetenskap. Manliga läkare blev intresserade av obstetrik 

och i takt med att födandet började ske på sjukhus avtog de gamla traditionella 

ritualerna i västvärlden och så småningom gavs partnern en given plats i 

förlossningsrummet (Höjeberg, 2000).  

 

I dagens Sverige har förlossningsvården utvecklas till att vara högteknologiskt inriktad 

och medicinskt säker, där det psykiska stödet verkar bli allt mindre. Mödra- och 

barnadödligheten i Sverige är en av de lägsta i världen, trots detta är många kvinnor 

rädda för att föda barn (a.a.). I slutet av 1980-talet fick förlossningsrädsla ökad 

uppmärksamhet i Sverige. Barnmorskorna på mödravården upptäckte att 

förlossningsrädda kvinnor behövde mer stöd och därmed sågs ett utökat behov att ta 

hand om dessa kvinnor på ett bättre sätt (SFOG, 2004). 

 

Vård vid förlossningsrädsla - förlossningsstödsverksamhet 

När förlossningsrädsla uppmärksammades på 1980-talet, var det några kliniker som 

startade en särskild verksamhet för förlossningsrädda, som gavs namnet Aurora efter 

morgonrodnadens gudinna. Anspelandet gjordes med syfte att kvinnorna skulle få en 

ljusare inställning kring sitt födande (SFOG, 2004). Under kommande årtionde hade 

flera liknande verksamheter etablerats på många av landets kvinnokliniker som idag 

benämns med exempelvis Aurora, Klara eller Alma. Benämningarna är många och är 

beroende på vart i landet man befinner sig. Vidare i denna studie benämns 

verksamheten för förlossningsstödjande samtal med namnet aurora då detta är 
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ursprungsnamnet på denna verksamhet. Samtidigt uppmanades kvinnorna att skriva ett 

födelsebrev som är ett verktyg som kan gynna kvinnan att få en positiv 

förlossningsupplevelse och öka sin trygget. I födelsebrevet kan kvinnan beskriva hennes 

och eventuellt hennes partners önskemål och tankar inför sin kommande förlossning. 

Födelsebrevet skulle få kvinnan att känna en högre grad av kontroll efter att det 

uppmärksammats att det fanns en brist på kommunikation mellan barnmorskan och den 

födande kvinnan (Berg, Lundgren & Lindmark, 2003). 
 

I Auroraverksamheten arbetar erfarna förlossningsbarnmorskor och läkare samt kurator 

eller psykolog i team. För att komma till denna förlossningsstödsverksamhet behövs en 

remiss som skickas från mödravården eller att kvinnan själv kontaktar denna 

verksamhet. Remisserna bedöms av en barnmorska och läkare inom denna kompetens. 

Samtal bör bokas med verksamheten och kvinnan inom tre veckor (SFOG, 2004). 

Genom stödjande samtal, förlossningsförberedelser och i vissa fall även terapi, försöker 

vårdteamet skapa trygghet och kunskap hos kvinnan samt höja och stärka hennes egen 

tilltro till sin kropp och som föderska (Sjögren, 1998). Syftet med 

förlossningsstödsverksamhet är att försöka minska förlossningsrädslan hos kvinnorna 

och på så sätt försöka göra den kommande förlossningsupplevelsen så positiv som 

möjligt (SFOG, 2004). Då en kvinna varit på denna verksamhet för förlossningsrädda 

ska en förlossningsplan skapas tillsammans med kvinnan som sedan ska följa hennes 

journal. I ett kompletterande födelsebrev kan särskilda önskemål av kvinnan beskrivas 

angående smärtlindring eller annan viktig information och bakgrunden till sin 

förlossningsrädsla beskrivas.  I allra största möjliga mån ska förlossningplanen och 

födelsebrevet ligga till grund för hur förlossningen ska följas (Nilsson, 2010; SFOG, 

2004). Kvinnor som önskar ett planerat kejsarsnitt eller har en önskan att bli inducerad, 

dvs. igångsatt på humanitär indikation, får en tid till obstetriker som tillsammans med 

kvinnan samtalar kring det slutgiltiga beslutet (Hildingsson, Nilsson, Karlström & 

Lundgren, 2011). 

 

Att vårda en kvinna med förlossningsrädsla 

Vid en ny graviditet kan omföderskor ofta yttra en rädsla för att föda, då tidigare 

upplevelser ej blivit bearbetade (Waldenström, 2004). Ibland kan det vara av stor vikt 

att hjälpa kvinnan att förstå anledningen till sin rädsla för att kunna hjälpa henne. Men 

även om anledningen inte riktigt framkommer så bearbetas det vidare med hennes 

föreställningar och tankar kring den kommande förlossningen. Ofta har dessa kvinnor 

en mycket negativ bild av en förlossning och det är därför viktigt att barnmorskan 

försöker avdramatisera förlossningstankarna hos dessa kvinnor (SFOG, 2004). Dick 

Read, en brittisk förlossningsläkare som var verksam på 1940-talet, ansåg att 

förlossningsrädsla hos kvinnor kunde bero på missuppfattning, förutfattade meningar 

och otillräckliga kunskaper hos kvinnorna själva. För att minska rädsla föreslogs det att 

förbereda kvinnorna genom upplysning, fysisk träning och psykologiskt stöd (Dick-

Read, 1950).  

 

En kvinna med en sekundär förlossningsrädsla som får en bra upplevelse vid sin 

förlossning genom mycket stöd och en känsla av kontroll kan läka sin rädsla. Studier 

visar att de kvinnor som med utökat stöd fick en positiv upplevelse behöll denna 

upplevelse vid en uppföljning ett år efter sin förlossning och många önskade föda 
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vaginalt igen vid nästkommande graviditeter (Hildingsson, et al., 2011). När en kvinna 

evaluerar sin förlossningsupplevelse så har det framkommit att hon värderar stödet från 

vårdgivarna, relationen till sin barnmorska och övrig personal samt möjligheten av vara 

med i beslut (Salomonsson, et al., 2008). 
 

 

“Att möta sitt lidande är att gå in i en oändlig kedja av avsked” 

(Eriksson, 1994, s. 7) 

 

Målet för vården runt kvinnan är att lindra eller förhindra hennes lidande och försöka 

skapa en förutsättning för ett välbefinnande. Vårdlidande är något som patienten lider 

av på grund av vårdande eller efter brist på vårdande. Ett vårdlidande kan ha många 

olika aspekter. En patient kan genom ett vårdlidande ha känt maktlöshet och patienten 

kan ha känt sig utelämnad till andra personers vilja att göra gott. Vårdlidande kan även 

innebära att patienten inte förstår vad som vårdmässigt händer eller vad som kan 

komma att hända som i sin tur innebär att patienten inte förstår meningen med den vård 

som sker runt patienten (Dahlberg & Segesten, 2010).  Eriksson (1994) menade att alla 

kategorier av professionella vårdgivare omedvetet åstadkommer vårdlidandet vilket kan 

bero på avsaknad av reflektion eller bristande kunskap om det mänskliga lidandet. Det 

kan därför ses som ett onödigt lidande som på alla sätt bör uteslutas genom att 

vårdgivare medvetet strävar efter god vård som i sitt djup är etisk och har grunden i 

kärlek och ansvar till den man vårdar (a.a.).  

 

Med en livsvärldsansats i vårdandet kan det etiska patientperspektivet bli tydligt. Fokus 

läggs på hur patienten själv upplever eller erfar sin hälsa och hennes lidande respektive 

välbefinnande och därigenom vården runt henne. Begreppet livsvärld kommer från den 

fenomenologiska filosofin där livsvärlden är den “värld” som vi lever i så som den 

enskilda personen upplever den. Livsvärlden är en subjektiv värld. En människa kan 

aldrig undkomma sin egen livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 

Genom att kvinnan får ett positivt möte med barnmorskan på mödravården, 

auroramottagningen och/eller på förlossningen kan en start på en läkningsprocess ske 

för hennes förlossningsrädsla som uppkommit efter en svår förlossningsupplevelse. Hon 

ges då möjlighet att börja ta sig upp ur hennes svåra situation genom ett positivt möte. 

Om barnmorskan är öppen och följsam vid mötet så kan hon lättare förstå den 

förlossningsrädda kvinnans levda värld - hon antar ett vårdvetenskapligt 

livsvärldsperspektiv. Kvinnans behov och vilken vård hon behöver för att känna sig 

trygg kan identifieras (Nilsson, 2010). För barnmorskor som arbetar med denna 

verksamhet krävs regelbunden handledning (Sjögren, 1998).  Studier visar att 

vårdpersonalen ska lägga vikt på att stödja kvinnan i hennes rädsla genom att acceptera 

hennes rädsla, utan att kvinnan ska behöva förklara sig samt att låta henne vara delaktig 

i alla beslut som tas runt omkring henne. En bra kommunikation kan fås genom 

stödjande samtal där kvinnan får berätta om hur graviditeten, förlossningen och tiden 

efter förlossningen varit, så att kvinnan kan stödjas på bästa sätt. På så sätt kan kvinnan 

känna sig trygg med alla möten och vårdrelationer (Ramvi & Tangerud, 2011).  

 

Partnern får gärna vara med under samtalet, men det är kvinnan som bestämmer om 

partnern ska vara med eller inte. I vissa fall, om partnern inte är närvarande, kan 

kvinnan ta upp händelser från tidigare år i livet som kan var den utlösande faktorn till 
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rädslan. Men som vårdpersonal bör man vara medveten att om partnern är med kan det 

visa sig att det är ibland relationen sinsemellan som skapar rädslan och oron. Om det 

framkommer tidigare traumatiska händelser kan kvinnan remitteras till psykoterapi, 

utförd av utbildad personal, för att bearbeta dessa händelser (Nilsson, Lundgren, 

Karlström & Hildingsson, 2011).  

 

Att uppleva förlossningsrädsla 

Många kvinnor är oroliga och ängsliga inför sin förlossning, men för en del kvinnor 

övergår denna oro till en rädsla som påverkar hennes vardag (Nilsson, 2012). Rädslan 

kan göra att kvinnans vardag påverkas och att hon inte vågar bli gravid eller föda. Det 

ger henne minskat välbefinnande i hennes liv (Areskog, Uddenberg & Kjessler, 1981). 
En del kvinnor kan till och med förneka sin graviditet på grund av rädsla inför 

förlossningen (Salomonsson, et al., 2008).  
 

Förlossning har alltid varit kopplat till viss rädsla för att vid ett skede under 

förlossningen, tror sig kvinnorna tappa kontroll över vad som kommer hända, vilket ger 

en känsla av otrygghet (Nilsson, 2010). Själva förlossningsrädslan tros dock inte ha ökat 

med tiden (Sjögren, 1998). Däremot antalet kvinnor som söker hjälp för sin 

förlossningsrädsla har ökat och anledningen till detta kan vara all information det finns 

på internet som skapar alldeles för höga förväntningar på sin förlossning, att unga 

kvinnor idag samt att barnmorskor har en mer accepterande attityd vilket gör att 

kvinnan öppnar sig i samtalet kring sina tankar inför sin förlossning (Salomonsson, et 

al., 2008; Sjögren, 1998). 

 

För en del kvinnor skiftar glädje och oro fram och tillbaka under graviditeten men hos 

cirka 20 % av alla gravida kvinnor övergår denna oro i rädsla (Nilsson, 2010). Kvinnor 

som är förlossningsrädda upplever rädslan i olika omfattning. Den kan infinna sig innan 

graviditeten, under samt efter graviditet och förlossningen. Rädslan beskrivs som lätt, 

då kvinnan kan hantera den genom förlossningsförberedelse, måttlig rädsla, vilket 

innebär att kvinnan har svårt att hantera rädslan utan hjälp och stöd, och svår, då den har 

stor påverkan på kvinnans vardagliga liv (SFOG, 2004). Att lida av rädsla inför sin 

förlossning ses idag som en graviditetskomplikation och kan utgöra ett hinder under 

förlossningen samt även efter förlossningen då kvinnorna kan få anknytningsproblem 

(Waldenström, Hildingsson & Ryding, 2006).  

 

Kvinnor med förlossningsrädsla upplever ofta en trötthet och utmattning samt har 

sömnsvårigheter under sin graviditet. Denna sömnbrist och utmattning kan in sin tur 

påverka kvinnans rädsla, vilket blir en ond spiral. Känsla av utmattning avfärdas ofta av 

vårdgivarna, som något normalt. Det har framkommit att omföderskor hade en ökad 

känsla av utmattning och trötthet än förstföderskor, vilket kan förklaras av att dessa 

kvinnor ofta har små barn att ta hand om under den nya graviditeten. Resultatet 

understryker vikten av att lyssna på dessa kvinnor som sover dåligt och har en känsla av 

utmattning under sin graviditet då detta kan vara en bidragande orsak till att deras rädsla 

inför en kommande förlossning blir större (Hall et al, 2009). Andra orsaker till att 

kvinnor kan uppleva rädsla inför sin förlossning kan vara bristande socialt stöd, 

ångestbenägenhet, depression och arbetslöshet (Zar, Wijma & Wijma, 2002).  



 7 

Antonovsky (2005) ville betona hälsan framför sjukdom och ville rikta 

uppmärksamheten mot vad som är upphovet till god hälsa och använde ordet salutogen 

som beteckning i sin modell vilket innefattar hälsa. Människans upplevelse av ett 

sammanhang i sin tillvaro är avgörande för hennes reaktion i en påfrestande situation. 

En person med en stark känsla av sammanhang, KASAM, upplever sin situation som 

begriplig, meningsfull och hanterbar. En person med svag känsla av sammanhang 

upplever, enligt Antonovsky, ett oundvikligt kaos och kan därmed inte få situationen 

begriplig eller hanterbar. En människas känsla av sammanhang stärks ytterligare när 

hon klarar en påfrestning som då leder vidare till en bevarad hälsa (a.a.). 

 
 

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att negativa eller traumatiska förlossningsupplevelser kan leda till stark 

rädsla och ett lidande inför och under en nästkommande graviditet och förlossning. 

Detta kan påverka förlossningsförloppet och första tiden som förälder till sitt nya barn.   
 

Tidigare studier visar att förlossningsrädsla kan leda till olika interventioner och fler 

komplikationer för både kvinnan och barnet under förlossningen vilket kan påverka 

förlossningsupplevelsen. Kvinnorna har ofta en stark önskan om ett planerat kejsarsnitt 

som är mindre säkert för både mor och barn. Att genomgå ett kejsarsnitt är inte alltid till 

fördel för en förlossningsrädd kvinna, utan hennes rädsla kvarstår oftast efter 

förlossningen och kan vara något som påverkar hennes sinnesstämning då hon skall 

växa in i sin föräldraroll. Vidare visar olika studier att om kvinnans rädsla läks, kan 

kvinnan och hennes partner få en bättre start på sitt nya föräldraskap. Kunskap saknas 

om förlossningsrädda omföderskors tankar och känslor om sin kommande förlossning. 

Idag finns ingen medicinsk bot gentemot förlossningsrädsla, däremot innefattar vården 

till de förlossningsrädda kvinnorna stöd. Det finns dock ett stort behov av att försöka 

identifiera stödet som underlättar för kvinnor att våga föda och som kan ge henne och 

partnern en fin förlossningsupplevelse. Därför är det angeläget att studera 

förlossningsrädda omföderskors tankar och känslor om sin kommande förlossning. 

 
 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva förlossningsrädda omföderskors tankar och känslor om sin 

kommande förlossning. 

 

 

METOD 

Ansats 

I denna studie användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats där 

författarna inte använt sig av några antaganden eller teorier vid dataanalysen (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). Med denna metod fås olika nyanser av erfarenheter 

utifrån människornas upplevelser. När en studie förenas med kvalitativ metod blir det 
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vetenskapliga perspektivet humanvetenskapligt, det vill säga människan och hela 

hennes situation studeras. På så sätt når forskaren förståelse, vilket är avsikten med den 

kvalitativa ansatsen som tar tillvara kvinnans livsvärld (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011).  

 

I föreliggande kvalitativa studie studeras upplevelser med fokus på tankar och känslor. 

Ord, antingen det talande eller det skrivna, är ett bra sätt att studera människors 

upplevelser innefattande deras tankar och känslor, uppfattningar och erfarenheter. 

Lämplig datainsamlingsmetod är bland annat genom en intervju (a.a.). Den kvalitativa 

forskningsintervjun har en unik möjlighet att nå och beskriva intervjupersonens 

livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Deltagare 

Inklusionskriterierna var svensktalande förlossningsrädda omföderskor som deltagit i 

Auroraverksamhet. De fick inte ha gått i Auroraverksamhet under tidigare graviditet. 

Utifrån dessa kriterier skedde urvalet av deltagare av barnmorskor som arbetade i 

verksamheten för förlossningsrädda kvinnor på två sjukhus i södra Sverige. Därefter 

kontaktades dessa kvinnor av författarna till studien. Totalt 12 kvinnor önskade delta i 

studien, två kvinnor som tillfrågats tackade sedan nej och en av kvinnorna blev inlagd 

på sjukhus precis innan intervjutillfället och kunde därför inte delta i studien. Totalt 

intervjuades nio kvinnor. En kvinna var gravid i vecka 29 under intervjutillfället 

resterande var i graviditetsvecka 35-38. Sju av kvinnorna väntade sitt andra barn, en 

kvinna väntade sitt tredje och en kvinna väntade sitt fjärde barn. En av kvinnorna var 

elektivt kejsarsnittad tidigare på grund av sätesbjudning och tre av kvinnorna hade blivit 

akut kejsarsnittade, varav två stycken efter induktion.  

 

Enhetscheferna på de utvalda förlossningsavdelningarna fick skriftlig information och 

gav sedan sitt samtycke om studiens framförande (bilaga 1). 

 

Datainsamling 

För att tillgodose studiens syfte och få kvinnorna att berätta om sin verklighet användes 

en livsvärldsintervju, som var ostrukturerad. Denna syftade till öppenhet och följsamhet 

gentemot vad kvinnorna berättade. Alla intervjuer skedde i kvinnornas hem och 

inleddes med en öppen fråga “Skulle du vilja berätta dina tankar och känslor om din 

kommande förlossning” och följdes sedan upp med fördjupande frågor beroende på 

kvinnans svar, exempelvis hur kvinnan menade och om hon kunde utveckla eller berätta 

mer. Innan intervjun avslutades tillfrågades kvinnan om det var något hon ville lägga till 

eller om det var något i intervjun som var oklart för henne (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, 2008).  

 

Båda författarna deltog vid första intervjun som var en pilotintervju. Detta för att kunna 

se våra styrkor och svagheter i intervjutekniken samt för att se att intervjuns utformning 

matchade med studiens syfte, vilket pilotintervjun gjorde. Den togs därför med i 

resultatet. Därefter gjordes ytterligare fyra intervjuer var. Vi informerade om att 

intervjuerna spelades in på band och att detta behövdes för att kunna göra en kvalitativ 
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analys, vilket alla gav sitt samtycke till. De olika intervjuerna varade från 15-60 

minuter.  Kvinnan informerades om när inspelningen av intervjun påbörjades och 

avslutades.  

 

Dataanalys 

Intervjupersonernas berättelser och upplevelser framhävs när en kvalitativ 

innehållsanalys är grunden för bearbetningen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Intervjuerna transkriberades ordagrant direkt efter intervjun. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) är det mycket mer än ord som sägs i en intervju, det är 

därför viktigt att se till tonläget personen uttrycker samt att hennes eventuella pauser 

kommer med, då intervjun transkriberas och blir till text.  
 

Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008). För att få en helhetsbild av materialet, lästes intervjuerna igenom. 

Variationerna i materialet (analysenhet) plockades ut genom att hitta skillnader och 

likheter i olika stycken (domäner). De meningar som utmärkte sig togs ur sitt 

sammanhang och blev meningsbärande enheter som sedan kondenserades för att göra 

det mer lätthanterligt och dessa var sedan grunden i arbetet med analysen. 

Meningsenheterna komprimerades och kodades. Underkategorier identifierades och 

efter ytterligare bearbetning kunde flera av dessa med likartat innehåll sammanfogas 

och tre kategorier skapades. Kategorierna blev därmed en återspegling av de 

meningsbärande enheterna som svarade på studiens syfte.  

 

Etiska övervägande 

Tillstånd till studiens genomförande gavs från de berörda verksamhetscheferna på två 

utvalda sjukhus i södra Sverige, samt av de deltagande kvinnorna i studien. Kvinnorna 

informerades både muntligt och skriftligt om studiens syfte och betydelse. Varje kvinna 

fick ett informationsblad samtyckesblankett som bestod av två delar, en informativ del 

(bilaga 2) som kvinnorna fick behålla samt en del som båda parter skrev under (bilaga 

3) och som behölls av författarna.  
 

Kvinnornas deltagande var frivilligt och de informerades att de kunde avbryta när som 

helst under studiens gång utan att behöva uppge någon anledning. Informationen kom 

inte att medföra någon skada för deltagarna och inga personuppgifter antecknades. 

Författarna var väl medvetna om att frågorna kunde upplevas som intrång i den 

personliga integriteten och de kunde även väcka obehagliga minnen för personerna som 

deltog. När intervjun avslutades informerades kvinnorna att de fick återkomma vid 

frågor eller tankar som uppstått (Helsingforsdeklarationen, 2008). 
 

När en intervju skrivs ut kan etiska problem uppkomma. Intervjuerna kan behandla 

känsliga situationer där det är av stor vikt att konfidentialitet för den som intervjuas 

värnas om, samt även för de människor som eventuellt nämns i intervjun. Samma gäller 

även vid förvarandet av allt material (Kvale & Brinkmann, 2009). För en god 

konfidentialitet för de intervjuade avidentifierades alla intervjuer vid analysprocessens 

början. Allt material i studien förstördes eller raderades då den inte behövdes mer.  
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Förfarandet av personuppgifter regleras av Personuppgiftslagen 1998:204 (Sveriges 

Riksdag [SFS], 1998:204). 

 

Tillstånd hos den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg söktes inte, då 

examensarbete på magisternivå anses som utbildning och inte som forskning (SFS, 

2003:460). 

 

 

RESULTAT 

I resultatet framkom det att kvinnorna var oroliga för att den kommande förlossningen 

skulle bli en upprepning av tidigare negativ förlossningsupplevelse. Kvinnorna hade 

ofta upplevt en avsaknad av kontroll över sin rädsla och tappat tilltron till sin egen 

förmåga att föda barn efter tidigare förlossning. Detta påverkade kvinnorna i den 

utsträckning att de kände en osäkerhet och ovisshet inför den kommande förlossningen, 

både vad gäller att kunna föda samt till vilket omhändertagande de skulle få. Kvinnorna 

poängterade personalens betydelse som innebar att få vara delaktig och känna sig hörd 

vilket skulle kunna ge kvinnorna trygghet. Kvinnornas tankar inför den kommande 

förlossningen var av både positiv och negativ karaktär.  

 

 

 

Underkategorier Kategorier 

  En rädsla för en upprepning av tidigare 

  negativ förlossningsupplevelse    
 

Att sakna tilltro till sig själv och kontroll 

över sin rädsla Oro för sin egen och sitt barns hälsa 

  Att inte veta eller ha kontroll ger en 

  rädsla/oro 

  Vikten att få information, känna sig trygg, 

  hörd och delaktig. 
 

Att känna ovisshet och osäkerhet  
  Oro för ett mindre bra bemötande 

  Negativa och bortträngda tankar – ett sätt 

  att skydda sig 
 

Att försöka hantera sin rädsla 
Stärka sig själv genom att tänka positiva 

tankar om sin kommande förlossning 

  Ökad trygghet med en förlossningsplan 

 

 

Att sakna tilltro till sig själv och kontroll av sin rädsla 

Som förlossningsrädd omföderska framkommer att tankarna präglas av den tidigare 

upplevelsen. Kvinnorna beskrev en rädsla för att den tidigare upplevelsen skulle 

upprepas. Följden av den tidigare negativa förlossningsupplevelsen framkom som att 

kvinnorna hade fått dåligt självförtroende vad gällde att föda och tilltron till sin egen 

kropps förmåga och omgivningen, likaså kring att barnet kunde komma att skadas under 

förlossningen.  
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För många av kvinnorna upplevdes ovissheten om hur utfallet av förlossningen skulle 

bli som oroande. Oron blev större av att inte veta. Oron blev även större på grund av 

oron över att inte ha kontroll över situationen vid den kommande förlossningen. Trots 

förlossningsstödjande samtal och stöd från omgivningen så uttryckte kvinnorna att de 

tänkte att ingen kunde säga säkert att nästa förlossning skulle gå bra även om deras 

målbild var att uppleva en normal förlossning.  

 

En rädsla för en upprepning av tidigare negativ förlossningsupplevelse 

Kvinnornas kopplade samman sin rädsla inför kommande förlossningsupplevelse med 

den tidigare negativa förlossningsupplevelsen. Deras tankar och känslor inför den 

kommande förlossningen framkom som en önskan att det inte skulle bli en upprepning. 

  

Ja... tankar... tankar är ju att den inte ska bli som förra gången (i1) 

 

Tidigare upplevelse, hade för många blivit en erfarenhet av hur de inte ville ha sin 

förlossning vilket oftast var grunden till deras rädsla. I och med att de flesta genomgått 

ett aktivt förlossningsarbete, även om det i vissa fall avslutades med akut kejsarsnitt, så 

tänkte kvinnorna på den kommande smärtan vilket skapade en rädsla och oro hos dem. 

Det fanns även en rädsla och oro för att de som haft ett utdraget förlossningsförlopp vid 

tidigare förlossning skulle komma att upprepas. 

 

… nu vet jag ju hur ont det gör (i5) 

 

Det framgick även att kvinnorna hade tappat tilltron, både till sig själv samt till 

personalen efter den tidigare förlossningsupplevelsen. De hade svårt att sätta ord på just 

vad de var rädda för, men ofta föll det tillbaka på tidigare erfarenhet av att inte veta hur 

det skulle gå denna gång. Att förlossningen upplevdes ha gått fel förra gången, hade fått 

kvinnorna att tänka att det kan hända igen, eller att kroppen som tidigare genomgått ett 

kejsarsnitt inte skulle kunna klara av påfrestningen som en vaginal förlossning kunde 

medföra. Kvinnorna kände en rädsla för att förlossningen inte skulle framskrida som 

förväntat samt att barnet skulle fastna i förlossningskanalen och skadas till följd av 

detta.  

 

… det jag är rädd för är mest det att barnet ska fastna och att det ska bli 

akut snitt (i4) 

 

Sexuella övergrepp upplevda i barndomen beskrevs som att kunna göra sig påmind och 

misstolkas som ett nytt sexuellt övergrepp under nästa förlossning. Rädslan för att 

denna känsla skulle uppträda igen kombinerat med panikkänslor och maktlöshet 

beskrevs. För de kvinnor som fått narkos under sin förra förlossning uttryckte en rädsla 

för att inte kunna vara vid medvetande och inte uppleva den. Att inte få vara med och 

därmed missa sitt barns födelse kunde upplevas som sorg. 
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Oro för sin egen och sitt barns hälsa 

Kvinnornas oro för sitt barn och sin egen hälsa handlade om att det skulle kunna hända 

dem själva eller barnet något under kommande förlossning.  De beskrev en oro för att 

förlossningen skulle ta lång tid och att de inte skulle ha tillräckliga krafter för att orka 

hela förlossningen fullt ut. Konsekvenser av det gamla kejsarsnittet kunde innebära att 

livmodern inte skulle kunna klara en ny kraftansträngning som en ny vaginal 

förlossning skulle innebära. Tidigare känslor av panik och maktlöshet uttrycktes som en 

rädsla och oro för att kunna dö. 

 

Jag kan inte riktigt peka på vad det är men att något ska hända... att mitt 

gamla snitt ska spricka, att något ska gå fel under förlossningen… (i4) 

 

Kvinnornas tankebanor gick även i en oro för det blivande barnet. Det kunde gälla att 

barnet skulle vara stort, att något skulle gå fel under förlossningen, att barnet skulle ta 

skada och bli inlagd på neonatalavdelning eller till och med dö på grund av att 

förlossningen skulle kunna bli komplicerad. De kvinnor som tidigare varit med om en 

akut situation vid sin förlossning uttryckte en stor rädsla för att barnet skulle fastna och 

få syrebrist. De menade att om det uppstod en akut situation förra gången så kan det ju 

hända igen och det är inga garantier att det går bra denna gång. Det fanns oro för att 

barnet skulle komma ut helt livlöst. 

 

Jag hoppas att jag kan skjuta katastrofkänslorna åt sidan när det väl är 

dags. Bara dessa tankar inte tar över… att jag kan dö, barnet kan dö... 

(i8) 

 

Att inte veta eller ha kontroll ger en rädsla/oro  

Trots att kvinnorna hade vetskapen om att förlossningspersonalen har ansvaret, att de är 

engagerade i förlossningen och stöttar den födande kvinnan så framkom att de ändå inte 

kunde veta fullt ut om förlossningen skulle gå bra. En känsla av känna sig utlämnad 

framkom med hänsyn till den tidigare förlossningsupplevelsen.  

 

Jag vill gärna veta vad som händer och ha kontroll och eftersom man är 

ny i situationen så har man ju inte någon koll… jag vet inte vad jag ska 

känna, tycka eller liksom man är ganska utelämnad… till andra... (i3) 

 

De inducerade kvinnor eller kvinnor som genomgått ett planerat kejsarsnitt uttryckte en 

oro för att inte veta hur det skulle kännas när en förlossning startade på naturligt sätt. 

Att inte kunna veta hur och när deras förlossning skulle starta eller avslutas kändes svårt 

att hantera. När kvinnan var akut kejsarsnittad vid tidigare förlossning framkom en 

osäkerhet kring hur hon skulle hantera en vaginal förlossning och hur hon kommer att 

klara denna, ett uttryck om att känna sig som en nybörjare fanns. Dessa tankar och 

funderingar ansåg de, ökade på deras oro och osäkerhet. Många av kvinnorna talade om 

att ovissheten var nog så jobbig som rädslan för att föda igen. En önskan fanns hos 

kvinnorna att förlossningen skulle vara över vilket innebar att de då skulle kunna 
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slappna av. Ovissheten hade då blivit till visshet och kvinnorna slapp oroa sig för hur 

det skulle gå. 

 

Det är jobbigt… att jag är rädd, men det är svårt… man har svårt att 

ställa sig in och hur allt ska bli… jag vet inte hur det känns när det 

startar… (i4) 

 

Att känna ovisshet och osäkerhet 

Kvinnorna framhöll att de upplevt att inte personalen lyssnar eller ger information vilket 

har lett till en känsla av osäkerhet och ovisshet. Behovet av att få ett bra bemötande av 

vårdpersonalen som innebar respekt och bli sedd utifrån sin individuella rädsla var 

påtagligt. För att skapa trygghet önskade de en kontinuitet och närvaro av 

barnmorskorna. Kvinnorna menade om barnmorskan är lugn och trygg så förmedlas det 

automatiskt till paret. Kvinnorna beskrev en oro för stressad och osäker personal. 

Kvinnorna belyste vikten av personalens bemötande när kvinnorna kände att något inte 

stämde under förlossningen. Kvinnorna menade att om personalen säger att allt är som 

det ska och då nonchalerar kvinnans inre känsla, uttryckte kvinnorna en rädsla för att 

personalen inte är kompetenta eller att de “kör över dem”. 

 

… att man ändå, det här kommer gå… att man ändå säger så fast man 

känner att det kommer inte gå framåt (i2) 

 

Vikten att få information, känna sig trygg, hörd och delaktig 

Vikten av känna sig delaktig i sin egen förlossning uttrycktes av kvinnorna som viktigt 

för att känna kontroll. Tankar om att inte tillräcklig information skulle ges under sin 

förlossning uttrycktes i en oro och känsla av att vara utlämnad och icke delaktig i sin 

egen förlossning. Många hade denna upplevelse från tidigare förlossning. Kvinnorna 

uttryckte en känsla av att inte vara delaktig i avseende av att inte få information eller att 

bli lyssnad på inför sin kommande förlossning. Dessutom beskrev kvinnorna att de fick 

ett lugn och en inre trygghet om de fick vara med i beslut genom samtal angående deras 

kommande förlossning. Upplevelsen av att vårdpersonalen lyssnar poängterades och 

sades öka tryggheten inför kommande förlossning. Vikten av att personalen skulle göra 

kvinnorna och deras partner delaktiga genom att ge information samt berätta vad som 

händer under förlossningen framkom. 

 

Vikten av att lyssna… det är min önskan… sen vill jag ha information… 

vad man gör och varför (i8) 

 

Kvinnorna som hade haft förberedande förlossningssamtal med barnmorska och läkare, 

framhöll att de känt att de blivit hörda och bekräftade trots att deras önskemål inte 

tillgodosetts fullt ut. Samtidigt fanns där en förståelse för att vården inte kan utföra 

kejsarsnitt på alla kvinnor med förlossningsrädsla även om detta nu var en önskan för en 

del av kvinnorna. Men att vårdpersonalen i alla fall hade lyssnat, bekräftat kvinnan och 

hennes rädsla var för många det viktigaste, det framkom som en trygghet. Kvinnorna 
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hade kunskap om att det bästa för barnet och kvinnan var en vaginal förlossning men 

trots detta fanns en rädsla för att genomgå den. 

 

Jag vill ju ha ett kejsarsnitt… men de vill gärna att jag föder vaginalt… 

(i8) 

 

En önskan uttrycktes av kvinnorna att personalen skulle ha högre närvaro hos 

kvinnorna. Att få ha samma barnmorska hos sig hela tiden önskades, även om det fanns 

en ödmjukhet inför att det inte är möjligt på en förlossningsavdelning som arbetar med 

treskift. Kvinnorna verkade inställda på att personalen kunde skiftas under 

förlossningens gång. Kvinnorna uttryckte att även om de togs om hand av olika 

barnmorskor så önskade de framförallt ett lugnt och tryggt bemötande och att 

barnmorskan genom sin närvaro under förlossningen förmedlar en trygghet till kvinnan 

och hennes partner. Om personalen förmedlar trygghet och ett lugn så menade 

kvinnorna att det är ett tecken på att allt går som det ska och då blir kvinnan och hennes 

partner också lugna.  

 

… det är viktigt att de ger trygghet. Det handlar om att man själv är rädd 

och är där någon som gjort detta många gånger eller att personen är 

trygg då får man ett annat lugn också... (i2) 

 

De kvinnor som hade erfarenhet av att möta samma barnmorska i aurorateamet uttryckte 

en trygghet i att möta samma barnmorska varje gång och att det gav en känsla av tillit. 

Aurorabarnmorskan hade följt kvinnan i hennes bearbetning av sin tidigare erfarenhet 

samt hjälpt henne att blicka framåt inför den kommande förlossningen. 
 

Sedan är det en trygg känsla att träffa samma personal samma gång 

också… som känner en (i8) 

 

Oro för ett mindre bra bemötande 

Att personalen skall vara lyhörd, lyssna på kvinnan och bekräfta det hon uttrycker 

framkom i intervjuerna. Kvinnorna hade tidigare upplevt att deras röst ej blivit hörd 

eller bekräftad samt att de blivit dåligt bemötta. Detta var något som skapade oro inför 

den kommande förlossningen. Tankar om att bli överkörd, både vad gällde beslut och i 

sina önskemål, hade fått kvinnorna, att inför sin kommande förlossning känna en oro för 

hur de skulle bli bemötta på förlossningskliniken.  
 

 

Det är väl inte värkarna i sig som jag är rädd för utan mer stödet… Jag 

tänker mycket på bemötandet och att de tar mig på allvar… (i7) 

 
 

Att ha varit med om en akut situation vid en tidigare förlossning framkom som att det 

inför den kommande förlossningen fanns tankar och oro för att inte bli omhändertagen 

om en liknande situation skulle uppstå igen. Kvinnorna hade erfarenheter av att tidigare 

upplevt ett mindre bra bemötande på grund av stressad personal som berodde på dels 

akut situation samt genom att personalen haft många patienter samtidigt. Även om 

kvinnorna i efterhand kunde förstå varför personalen agerat som de gjort så uttryckte 
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dessa kvinnor att det har medfört ett tvivel på personalens kompetens samt på deras 

förmåga och möjlighet på grund av arbetsbelastning att se om kvinnan behöver akut 

hjälp. Det framkom en stor önskan om att bli bemötta med respekt och lyhördhet och i 

de fall där kvinnan eller hennes partner uttrycker en oro skall det tas på allvar av 

personalen.  

 

Min största, eller min oro som jag haft tidigare har varit att inte bli 

omhändertagen… om någonting skulle hända, att man tar det på allvar 

och att man kollar att det verkligen är ok och att man tar hand om mig... 

(i9) 

 

Framtaget resultat visar att det finns oro för inte bli omhändertagen och bekräftad på 

BB, framförallt i samband om något akut skulle inträffa under den kommande 

förlossningen. Det fanns även en önskan om att personalen på BB skulle vara mer 

observant i de fall där kvinnan inte hade förmåga att förmedla sina känslor av besvikelse 

eller kaos efter en traumatisk upplevelse. Återigen nämnde en del kvinnor att de ville bli 

sedda och bekräftade av personalen. 

 

… sen det andra jag tänker på är mer efteråt på BB, att de ser att man är 

ok… att man kan gå vidare på ett bra sätt... (i9) 

 

Att försöka hantera sin rädsla 

Kvinnorna i denna studie beskrev att de försökte hantera sin rädsla genom att stärka sig 

själva med hjälp av positiva tankar inför den kommande förlossningen för att inte bli 

stressade. Kvinnorna beskrev även positiva tankar genom att ha en god målbild som då 

lättare kunde bli till verklighet. Under graviditetens slut upplevde kvinnorna att 

känslorna för den kommande förlossningen varierade. Kvinnorna hade fått göra en 

vårdplan under aurorasamtalen och denna ökade känslan av trygghet och kontroll inför 

förlossningen. Vissa av kvinnorna hade ändå ställt in sig på det värsta scenariot just för 

att skydda sig själva, det kunde ju då bara bli bättre. 

 

Negativa och bortträngda tankar - ett sätt att skydda sig 

De kvinnor som hade erfarenhet av sexuella övergrepp, hade fått hjälp genom kognitiv 

beteende terapi (KBT) och därigenom bearbetat sin förlossningsrädsla som hängde ihop 

med tidigare, traumatiska övergrepp. Genom KBT kan tankesättet ändras när det gäller 

sin förlossningsrädsla.  Kvinnorna uttryckte upprepade gånger en oro då deras tidigare 

erfarenhet fick dem att känna att det kunde bli en mindre bra upplevelse igen. De 

menade att om en sådan situation uppstått en gång så fanns risken att den kunde göra 

det igen. Kvinnorna berättade att de förberedde sig genom att tänka negativt för att inte 

bli besvikna om det skulle bli en mindre bra upplevelse igen. De ville skydda sig från 

sina innersta förväntningar om den kommande förlossningen som bestod av en önskan 

om en positiv upplevelse. 

 

Jag är rädd för att det inte ska gå bra, jag är nog negativt inställd för att 

vara förberedd att det kan gå dåligt... (i4) 
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För att skydda sig själva berättade kvinnorna att de även försökte att inte tänka på den 

kommande förlossningen överhuvudtaget. De menade att deras tankar av rädsla tog 

mycket energi.  

 

Jag försöker inte tänka på den om jag ska vara ärlig… för jag är så 

negativ... Jag förbereder mig på att det ska vara det värsta när jag 

kommer in… men hoppas att det inte blir det värsta… (i7) 

 

Stärka sig själv genom att tänka positiva tankar om sin kommande förlossning 

Kvinnorna berättade att deras tankar skiftade mellan en förväntan och förtvivlan inför 

sin förlossning. Tidigare upplevelser uppehöll kvinnornas tankar samtidigt som de var 

förväntansfulla och stärkte sig själva. De tänkte att det visst kan gå bra under den 

kommande förlossningen då det är en ny förlossning.  

 

De kvinnor som tidigare genomgått ett kejsarsnitt stärkte sig själva genom att tänka att 

en vaginal förlossning är det mest medicinskt säkraste för både kvinnan själv och 

hennes barn. Samtidigt tänkte kvinnorna att det gick bra sist trots att det blev kejsarsnitt. 

De som tidigare fött vaginalt och där det inte blev som de tänkt sig hoppades och trodde 

att denna upplevelse skulle bli en helt annan och fin upplevelse. 

 

… Samtidigt ser man fram mot det. För jag tänker ju innerst inne att det 

är väl klart att det kommer gå jättebra… det verkar ju jättehäftigt att föda 

barn på riktigt. Jag vill tänka positivt (i3) 

 

Kvinnorna berättade att de försökte tänka att graviditet och kommande förlossningen 

inte var en sjukdom utan genererade i något gott. På så sätt försökte kvinnorna styra sin 

tankeverksamhet och lugnade därigenom sig själva och minskade sin oro. Genom att 

mentalt uppmuntra sig själva att lita på sin egen kropp och sin känsla tänkte många 

kvinnor att detta kunde påverka förlossningen positivt. 
 

Man försöker förbereda sig genom att ställa in sig mentalt att det kommer 

gå bra… det är mycket för att få en lugnande känsla så att man inte blir 

stressad (i2) 

 

Ökad trygghet med en förlossningsplan 

Genom deltagandet i aurorasamtal hade kvinnorna fått en förlossningsplan. I den planen 

hade kvinnan tillsammans med ett team gjort upp en plan inför den kommande 

förlossningen vilket för kvinnorna beskrevs som en känsla av trygghet inför sin 

kommande förlossning.  

 

Jag har träffat läkare och barnmorskor som berättat och gjort upp en plan 

som alla vet… jag får bestämma och känner mig lugn för jag har fått vara 

med och bestämma. .. (i1) 

 

Det framkom även att vilja att den överrenskomna förlossningsplanen skulle ses tydligt 

i journalen då kvinnorna inte ville behöva påpeka att den fanns vid ankomst till 



 17 

förlossningen. Att framstå som krävande framkom som en rädsla för att det skulle 

kunna påverka personalens omhändertagande och bemötande. Då kvinnorna varit med 

och skapat sin förlossningsplan, hade de också en önskan om att den skulle följas men 

det fanns en förståelse från kvinnorna för att planen kanske inte kunde följas till punkt 

och pricka. Det viktigaste för dem var att personalen kommunicerar och förklarar varför 

handläggandet blir som det blir. Kvinnorna kände sig mer föreberedda i och med att det 

fanns en plan när kvinnan kom in till förlossningen.  

 

… det känns tryggt med kontraktet… jag får inte ligga för länge… händer 

det inget så ska jag snittas, det är bestämt. (i8) 

 

Att smärtan var huvudsaken för många kvinnors rädsla framkom och i många av de 

fallen hade kvinnorna tydligt gjort upp en plan som kunde gälla förlossningssätt eller 

smärtlindringsmetoder som kunde underlätta för kvinnorna under förlossningen. 

 

Denna gång tänker jag att de ska förbereda tidigt med epidural… Och det 

känns lite betryggande för förlossningarna har ju varit lika, de blir 

utdragna… kanske kan en epidural hjälpa… men man är ändå osäker om 

det ska fungera...(i2) 

 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ studie för att beskriva kvinnornas tankar och känslor. För 

att kunna beskriva tankar och känslor är en kvalitativ ansats att föredra framför en 

kvantitativ ansats. En kvalitativ metod är användbar för den kan utföras på olika nivåer 

och inom olika forskningsområden. För att beskriva en kvalitativ studies trovärdighet 

används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 

2003; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Nedan följer en diskussion angående 

studiens trovärdighet. För att få ta del av och förstå någons erfarenheter valde vi att 

använda oss av en livsvärldsintervju samt genom ett humanvetenskapligt perspektiv 

studera kvinnan, hennes situation och hur hon ser på sig själv i relation till sin 

omgivning (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi gick in i studien med ett öppet sinne och det 

har varit till fördel att vår förförståelse inte varit så djupt förankrad då vi inte arbetat 

som professionella barnmorskor med förlossningsrädda kvinnor. Vi har även inte någon 

personlig erfarenhet av förlossningsrädsla. 

 

Nio kvinnor intervjuades vilket kändes som ett tillfredställande antal eftersom 

intervjuerna ansågs vara av bra kvalitet och besvarade syftet. Intervjuerna i studien gav 

en god överblick över de detaljer som förenade och skiljde dem åt vilket gav en 

variation. Det är kvalitén som skall genomsyra hela analysen inte antalet intervjuer 

menar Trost (2005).  För att kvinnan skulle känna större delaktighet och trygghet fick 

hon välja plats där intervjun skulle äga rum vilket alltid önskades i deras eget hem. 

Kvinnorna var väl representerade ur ett sociokulturellt perspektiv. Antingen var de 
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förvärvsarbetare eller mammalediga, sjukskrivna eller arbetslösa. De väntade allt från 

sitt andra barn till sitt fjärde vilket även gav en bra variation och god överförbarhet. 

 

En svaghet i studien är författarnas brist på erfarenhet i att göra en forskningsintervju 

med kvalitativ ansats. Författarna upplevde att med varje intervju gavs mer erfarenhet 

och författarna stärktes i sin intervjuteknik samt vågade ha längre stunder av tystnad för 

att få ett mer uttömmande svar.  Det är alltid en risk med kvalitativ analys som 

genomförs med intervjuer då intervjuerna ej kan göras på samma gång och har därför 

inte exakt samma förutsättningar, vilket anses påverka studiens tillförlitlighet 

(Graneheim & Lundman, 2003). Men förändringen i författarnas intervjuteknik var inte 

så stor att det anses ha påverkat studiens resultat. En studies trovärdighet ökas genom att 

datamaterialet presenteras genom att använda citat. Då finns möjlighet för läsaren att 

själv göra alternativa tolkningar (a.a.).  

 

Intervjuerna inleddes med samma öppna fråga till deltagarna i studien. Genom att en 

öppen fråga ställs, ges det en chans att få svara fritt och den tillfrågade får beskriva hur 

hon uppfattar sina tankar och känslor kring sin kommande förlossning. För att få ut så 

mycket som möjligt utifrån studiens syfte ställs sedan uppföljande fördjupade frågor för 

att utveckla sina tankar och känslor. Personen ger genom sina svar, ledtrådar till den 

som intervjuar som kan hjälpa forskaren i hennes andrahandsfrågor för att intervjun 

skall vara fruktbar (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna använde sig av både 

begreppen känslor och tankar i frågan till kvinnorna då dessa ansågs vara nära 

sammanlänkade. Genom att forskaren ger de språkliga dragen i intervjun mer 

uppmärksamhet fås det fram en rikare mening ur uttalandena (Kvale & Brinkman, 

2009). Vi menar att känslor är en psykisk reaktion på något som kvinnan upplevt eller 

genomgått, denna känsla leder till tankar hos kvinnan. Detta märktes på kvinnornas svar 

där de beskrev känslor och tankar på ett sätt där de hängde samman för kvinnan. Detta 

stärkte författarna i deras val att använda båda begreppen i sitt syfte.  

 

Vi upplevde ofta att det var svårt att få kvinnorna att tänka på sin kommande 

förlossning då de ofta återkom till sina tidigare förlossningsupplevelser.  Enligt Kvale & 

Brinkman (2009) kan intervjupersonerna ha olika förmåga till att vara samarbetsvilliga 

och vältaliga (a.a.). Det har därför stor betydelse hur frågorna ställs under intervjun och 

de bör prövas i förväg, genom en så kallad provintervju (Carlsson, 2008).  Första 

tillfrågade kvinna som deltog i studien användes som en så kallad provintervju. Denna 

ansåg författarna var innehållsrik i förhållandet till studiens syfte så den togs med i 

resultatet. Det finns delade meningar om att ta med en provintervju, men enligt Trost 

(2005) kan allt material som är tillgängligt användas om de är bra utförda och innehållet 

svarar mot syftet.   

 

En bandspelare användes vid intervjuerna för att ordagrant fånga kvinnornas berättelse 

men även deras pauser och tonfall. Fördelarna med detta är att författarna kan lyssna på 

den intervjuades tonfall och ordval upprepade gånger i efterhand.  Det är även en fördel 

när det är flera författare och inte alla kan vara med vid intervjun, då kan intervjun 

spelas upp för att alla författare skall få en kompletterande känsla för orden som 

kvinnan väljer. Det ger orden en större dimension att höra orden än att bara läsa dem. 

Det upplevdes som ett bra sätt att lära sig av sina misstag då man i efterhand får höra sin 

röst och sina olika tonfall vilket visar vad som är bra respektive mindre bra vid 
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intervjun. För att inte avbryta mitt i kvinnans berättelse antecknades stödord. På så sätt 

kunde vi gå tillbaka och be kvinnan utveckla något hon tidigare nämnt när tillfälle gavs 

(Trost, 2005).  

 

När intervjuer skrivs ut finns det alltid en risk för att det blir en omedveten påverkan på 

materialet i transkriberingsprocessen då talspråk och skriftspråk kan ha olika betydelse. 

Kvinnans kroppsspråk försvinner vid transkriptionen när intervjun blir till text (Patel & 

Davidson, 2003). Författarna var väl medvetna om detta och valde därför att 

transkribera kort efter intervjun och var noga med att skriva ut de olika pauserna och 

betoningarna i intervjun. Ibland fick författarna åter lyssna på intervjuerna för att få 

känslan vad som sades i intervjun. Texterna analyserades av båda författarna och lästes 

igenom ett flertal gånger både självständigt och tillsammans för att få nya infallsvinklar 

i materialet. 

 

För analysen valdes innehållsanalys av Lundman och Hällgren Graneheim (2008) då 

författarna ansåg att denna metod passade med studien syfte. Författarna anser att det är 

en systematisk analys av texter där risken att missa något eller att göra egna tolkningar 

av texterna under analysens gång minskar genom ett gediget analysschema där 

meningsbärande enheter lyfts ut ur sitt sammanhang. Detta ger en god giltighet av 

studiens resultat (Graneheim & Lundman, 2003). 

 

Studiens trovärdighet har stärkts genom att noggrant delge och diskutera vår metod. 

Analysprocessen har beskrivits i text samt genom en tabell som visar underkategorier 

och kategorier. Vi har även arbetat systematiskt vid tolkning och sammanställning av 

vårt material. Genom att kritiskt värdera och genom att arbeta med materialet på ett 

konsekvent och opartiskt sätt ökas trovärdigheten (Willman, et al. 2011). 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie kan ibland ifrågasättas (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008), vilket författarna i denna studie har full förståelse för då det är 

författarnas val av vilken del av materialet som lyfts ut ur sitt sammanhang. Vilken text 

som författarna anser svarar på syftet och som markeras som meningsbärande enheter är 

av stor vikt samt kondenseringen och vidare analys som innebär bildning av 

underkategorier och kategorier. Analysen av allt material i denna studie gjordes på en 

manifest nivå, det vill säga det centrala budskapet i intervjuerna återspeglades av 

författarna. Under bearbetningen av materialet har ett tema visat sig som återspeglar det 

latenta i intervjuerna. Avsikten med studien var från början att göra en manifest 

innehållsanalys, men då temat visade sig tydligt, det vill säga att kvinnorna var fast i en 

tidigare negativ förlossningsupplevelse, så fördjupades analysen och ett tema skapades. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att kvinnornas förlossningsrädsla beror på en tidigare 

förlossningsupplevelse som bidragit till tankar och känslor som inte vill återupplevas. 

Rädsla fanns för att det som hänt tidigare skulle inträffa igen. Tankarna och känslorna 

kunde handla om en rädsla för att bli sövd vid kommande förlossning och då få en 

känsla av att gått miste av sitt barns födelse eller att förlossningen blivit traumatisk, för 

både mor och/eller barn. Under intervjuerna återkom kvinnorna till den tidigare 

upplevelsen som varit negativ. Detta är i överrensstämmelse med nya studier som visat 
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att genom att ge en kvinna en positiv förlossningsupplevelse vid nästkommande 

förlossning så kan hennes rädsla försvinna.  Om kvinnan känner en kontroll över sin 

kropp samt får information om förlossningens progress så ökar chansen att kvinnan 

botas från sin förlossningsrädsla (Hildingsson, et al., 2011).  

 

I resultatet framkom kvinnornas tankar om vårdandets betydelse för. Det fanns en stor 

oro för bemötandet vilket kvinnorna uttryckte genom en rädsla för att inte bli sedda och 

bekräftade. Kvinnorna i studien hade alla blivit bekräftade i sin rädsla och blivit 

remitterade till auroramottagning, detta gav dessa kvinnor en ökad trygghet. Då 

resultatet visade att kvinnorna var fast i sin tidigare negativa förlossningsupplevelse 

anser vi att kvinnorna behöver stöd med att dels bearbeta händelsen samt hjälp med att 

blicka framåt och se den nya förlossningen, skild från den andra. Vi vill även belysa 

vikten av att som barnmorska uppmärksamma de kvinnor som uttrycker att de inte 

önskar att en tidigare upplevelse sker igen. I mödravårdens basprogram finns det 

förhållanden där vården runt kvinnan måste kompletteras med extra insatser, som till 

exempel när kvinnan har erfarenhet av en tidigare traumatisk förlossning (SFOG, 2008). 

Vi menar att vårdpersonalen inom mödrahälsovården bör bli ännu mer uppmärksam och 

i de fall undersöka vidare vad hon menar och hur det påverkar kvinnan inför hennes 

kommande förlossning. Att identifiera symtom och riskfaktorer som kan leda till 

komplikationer under graviditeten för kvinnan, är syftet med det medicinska 

basprogrammet inom mödrahälsovården i Sverige (SFOG, 2008). Omföderskor med 

tidigare traumatisk förlossning behöver i första hand ges utrymme att berätta om sin 

tidigare upplevelse av sin förlossning och som vårdgivare försöka förstå hur den 

tidigare upplevelsen påverkar kvinnans förväntningar på den förlossning som nu väntar. 

Det är av stor vikt att samtalet förs på ett professionellt samt på ett öppet och 

respektfullt sätt för att kunna återskapa förtroendet och tilliten. En individuell planering 

inför den kommande förlossningen görs när kvinnan väl vågar tänka sig in i den 

kommande förlossningen. Den görs tillsammans med barnmorska och/eller obstetriker 

och hänsyn tas till kvinnans önskemål och den obstetriska situationen (SFOG, 2004). 

Liksom tidigare studier visat, anser vi, om kvinnan förbereds genom god 

kommunikation och gemensam planering av förlossningsplanen så blir den kommande 

förlossningen mer förutsägbar för kvinnan och därmed mer hanterbar (Lyberg & 

Severinsson, 2010). Är kvinnan rädd, orolig och spänd så resulterar det ofta i fler 

interventioner (Laursen, Johansen & Hedegaard, 2009). 

 

I vår studie framkom en trygghet i att få samtala med en barnmorska och få berätta om 

sin tidigare erfarenhet. Den tidigare erfarenheten kunde ligga som en grund för 

planeringen av en förlossningsplan vilket ökade tryggheten för kvinnan. Studier har 

visat att förlossningsrädsla har ökat de senaste tio åren och att kvinnor idag är mer 

villiga att prata om sin rädsla. Barnmorskorna på förlossningsenheterna såg 

mottagningen för förlossningsrädda kvinnor som ovärderlig för dessa kvinnor 

(Salomonsson, Alehagen & Wijma, 2011). Eriksson (1994) skriver “att möta en 

människas gråt är att möta någonting av det heliga, och vi bör ta emot det med vördnad 

och respekt, utan tvång och utan frågor” (a.a., s.78). Vi tycker att som vårdpersonal 

måste man inse hur mycket en tidigare upplevelse kan påverka en patient. Därför krävs 

mycket mer än medicinska insatser under mödra- och förlossningsvård för att 

säkerhetsställa en god vård.  
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Kvinnorna i denna studie kände trygghet med förlossningsplanen och uttryckte en 

känsla av kontroll och trygghet inför den kommande förlossningen. Tidigare nämnda 

studier har visat att en känsla av kontroll är en utav förutsättningarna för att få en positiv 

förlossningsupplevelse (Hildingsson, et al., 2011). I samtalet är det viktigt att kvinnan 

får en känsla av sammanhang, att det som Antonovsky (2005) betonar, gör situationen 

begriplig och hanterbar. Vi menar att det är viktigt att vårdpersonal får en förståelse och 

rätt känsla för vad rädslan gör med kvinnan i hennes situation. Av kvinnor som deltagit 

i auroraverksamhet upplevde 99 % en trygghet med att ha en förlossningsplan 

(Andersson & Torstensson, 2009).  Rädsla för att den överenskomna planen inte skulle 

följas och respekteras av personalen på förlossningen påpekades av kvinnorna i denna 

studie. De uttryckte även en oro för att behöva påpeka att den fanns och därigenom 

verka krävande och då få ett sämre bemötande. I Lundgren, Berg och Lindmarks (2003) 

studie framkom det att omföderskor med en förlossningsplan upplevde mindre rädsla 

inför sin förlossning, då de kände att barnmorskan lyssnat och uppmärksammat 

kvinnans önskemål. 

 

I vår studie hade kvinnorna behovet av att bli sedda och bekräftade, många hade upplevt 

vid tidigare förlossning att deras känslor och vad de uttryckte blivit negligerade. Vid 

akuta situationer hade information ofta uteblivit och kvinnorna hade känt sig överkörda. 

Kvinnorna kände nu att kontroll kunde återtas genom sin förlossningsplan, den kontroll 

som kvinnorna kändes togs ifrån dem vid sin tidigare förlossningsupplevelse. 

Kvinnorna hade tappat tilltron till att kunna föda efter att ha fått en känsla av att ha 

misslyckats efter en tidigare förlossningsupplevelse, vilket även visat sig i Nilsson och 

Lundgrens (2009) studie. I intervjuerna påtalades vikten av att respektera kvinnans 

förlossningsplan för att inge ett förtroende till kvinnan. Kvinnorna var medvetna om att 

det ibland kunde vara svårt att följa den. En engelsk studie visade att om något 

oförutsägbart skulle hända under en förlossning bör personalen motivera för kvinnan 

varför vården runt kvinnan och barnet blir annorlunda än vad som var tänkt. Genom att 

förklara och ge information fortlöpande bli vården begriplig för kvinnan. Samtidigt 

visar studien att 60 % av födelseplaner ej kan följas fullt ut och att risken är att det 

upplevs som ett misslyckande såvida vårdpersonalen inte förklarat varför man var 

tvungen att avvika från födelseplanen (Whitford & Hillan, 1998). Antonovsky (2005) 

menar att kvinnans reaktion i en påfrestad situation beror på hur hon förstår situationen 

och hur hon upplever att den hanteras för exempelvis hennes bästa, det vill säga att den 

känns begripbar, hanterbar och meningsfull. Han menar vidare att en ökad känsla av 

sammanhang för kvinnan leder till en bättre bevarad hälsa. Eriksson (1994) anser att 

utgångspunkten i vårdandet ligger i vår verklighetsbild och att det idag ofta är en 

förvrängd verklighetsbild av vården. Det har uppkommit en övertro på medicinsk-

teknisk kontroll och människosynen har i vårdandet blivit mindre (a.a.). Detta kan vara 

en av anledningarna till de upplevelser som framkommer i vårt resultat. 

 

Det stora behovet av att få känna kontroll upplevdes som mycket jobbig för studiens 

kvinnor och gällde ofta ovissheten kring den kommande förlossningen. Dessa kvinnor 

är i behov av extra stöd under sin graviditet och förlossning hävdar Nilsson och 

Lundgren (2009).  Resultatet i vår studie visade en stor oro för bemötandet från 

personalen på förlossningen. Känslan från den tidigare förlossningsupplevelsen infann 

sig av att kvinnorna upplevde att de inte blev bekräftade och att personalen inte alltid 

lyssnade på vad kvinnorna uttryckte. Detta var något de tänkte mycket på nu inför den 
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kommande förlossningen. I studien framkom även en rädsla för att inte bli 

omhändertagen om något akut skulle ske om kvinnans eller barnets hälsa stod på spel. 

Av deras tidigare upplevelser kände kvinnorna ett minskat förtroende för 

förlossningsvården. När en människa utsätts för ett lidande innebär det alltid att kränka 

den andres värdighet och att inte bekräfta henne likt en människa som är fullvärdig 

(Eriksson, 1994). Utgångspunkten i sådant möte bör vara att barnmorskan stödjer och 

möter kvinna utifrån hennes unika behov (Nilsson, 2012; Ryding, et al. 2003). Att 

känna sig sedd, hörd och bekräftad ökar tryggheten under förlossning, under såväl ett 

lugnt som ett akut skede i förlossningen anser vi. 

 

Eriksson (1994) menar att upplevelsen av att inte bli tagen på allvar och att ingen räknar 

med en kan orsaka ett lidande som blir outhärdligt. Bemötandet är också av stor vikt för 

att inte skapa ett lidande. När kvinnan kommer “ärligt fylld av förväntan” (s.45) och inte 

känner sig välkommen så skapas ett vårdlidande enligt Eriksson. Alla människor vill 

känna sig inbjudna och att välkomna någon innebär bland annat att bekräfta människan 

som finns framför sig (a.a.). En studie har visat att många av förlossningsrädda 

omföderskor ofta har en negativ upplevelse som rör personalen på förlossningen vilket 

är anledningen till att de utvecklat en rädsla för att föda igen. Det har påverkat 

kvinnorna på ett sätt att de tvivlar på sig själva och är osäkra på sin förmåga att bära 

samt att föda sitt väntade barn. Kvinnorna kunde även känna sig utelämnade vilket även 

framkommit i andra studier (Nilsson & Lundgren, 2009). Att föda barn är en situation 

där en känsla av sårbarhet är vanlig och där kvinnan helt ska överlämna sig i händerna 

hos någon som hon kanske inte känner (Lyberg & Severinsson, 2010). När en människa 

orsakar en annan människa ett lidande, sker det ibland omedvetet tror vi. Men att vara 

ansvarig, som vårdare för en annan människa innebär inte att man strävar efter att 

orsaka henne lidande. Vårdlindandet som man orsakar har sin grund i de mänskliga 

relationerna och det största vårdlidandet uppkommer när det saknas en meningsfull 

relation mellan människorna som möts (Dahlberg & Segesten, 2010; Eriksson, 1994). 

Relationen mellan barnmorskan och den gravida kvinnan lyfts fram i studier som den 

viktigaste ur ett spirituellt och emotionellt perspektiv när det gäller 

förlossningssituationen (Lyberg & Severinsson, 2010).  

 

Studiens resultat visade att kvinnorna önskade en kontinuitet bland personalen. Om det 

fanns möjlighet att bli vårdad av en barnmorska så ville kvinnorna det. Även en ökad 

närvaro var betydelsefullt. Kvinnorna menade att det skulle öka tryggheten för dem. 

Studier har visat att ha en och samma barnmorska hos sig är betydelsefullt och önskvärt 

för kvinnan och att vårdpersonalen har hög närvaro under deras förlossning (Ryding, et 

al., 2003). Att kvinnan får lära känna sin förlösande barnmorska där vården bygger på 

en individuell omvårdnad samt på förhand bestämd förlossningsplan lyfter 

förlossningsrädda kvinnor fram som en stor önskan. Kvinnorna beskrev känslan av att 

vara i förlossning som en intim och privat situation där kvinnan lätt känner sig obekväm 

på grund av att hon kan känna sig naken och exponerad med okänd personal runt sig 

(Lyberg & Severinsson, 2010). Studiens kvinnor uttryckte en förståelse för att 

kontinuitet bland personalen kan bli svårt med arbetsmodellen som innebär treskift där 

personalen bytas ut vid bestämda tidpunkter. Vi menar att föda barn kan vara lika 

naturligt som en sexuell handling men lika privat också. Att dela detta med flera olika 

personer som kommer in och ut ur rummet under denna situation kan upplevas som ett 

intrång i integriteten och vi tror att kvinnan kan sluta sig och bli spänd till följd av detta. 



 23 

För förlossningspersonalen är det ingen unik situation att se en födande kvinnan. Men 

för den barnafödande kvinnan i rummet är det en livsomvälvande och högst privat 

upplevelse där det är önskvärt att kvinnan ger sig hän och hittar tryggheten i sig själv 

för att kunna slappna av vilket är fördelaktigt för förlossningens progress.  

 

KONKLUSION 

Vår studie har fokuserat på hur kvinnor tänker och känner om sin kommande 

förlossning, där resultatet visar att det centrala i rädslan är en upprepning av en tidigare 

förlossningsupplevelse. Genom att belysa vad kvinnor med en sekundär 

förlossningsrädsla tänker och känner om sin kommande förlossning kan barnmorskor på 

en förlossningsklinik öka sin förståelse och kunskap om hur en tidigare negativ 

förlossningsupplevelse kan påverka kvinnan.  Ett första möte bör utföras med respekt, 

lyhördhet och värme. På så sätt läggs grunden för en god vårdrelation och därmed ökas 

möjligheterna för en positiv förlossningsupplevelse och ett välbefinnande hos kvinnan. 

 

Personalen kring kvinnan under graviditet och förlossning har en stor betydelse och 

inverkan över hur upplevelsen blir och kan genom att inge trygghet samt genom 

lyhördhet möta och stötta kvinnan utifrån hennes behov och önskemål. Barnmorskan 

bör bejaka kvinnans livsvärld och möta henne med bekräftelse vilket då kan få henne 

trygg och avslappnad. Det kan ge kvinnan en känsla av kontroll genom att hon blir sedd 

och behandlad utifrån hennes behov. Därmed kan upplevelsen bli positiv för kvinnan 

och hennes partner.  

 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Resultatet indikerar att det hade varit intressant att följa upp kvinnor som deltagit i 

auroraverksamhet för att undersöka hur deras förlossningsupplevelse blev. Det hade 

varit lärorikt att undersöka om kvinnorna fick en positiv upplevelse. Det hade även varit 

intressant att vet hur kvinnorna ser på sin förlossningsrädsla efter sin förlossning och 

om kvinnornas rädsla kvarstår. Det är även av intresse att gå in djupare på hur 

barnmorskor på förlossningen samt mödravården upplever det att möta och ta hand om 

en kvinna med förlossningsrädsla.  
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Studie om förlossningsrädda kvinnors tankar och känslor om sin 

kommande förlossning 
 

Vi är två sjuksköterskor som läser till barnmorskor. Vi har valt att fördjupa oss i 

förlossningsrädsla och ska genomföra en studie i detta ämne. Studien är en 

magisteruppsats och ingår i Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Borås 

 

Syftet med studien är att beskriva förlossningsrädda omföderskors tankar och känslor om sin 

kommande förlossning. 
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