
1 

 
 
 

Att vänta barn: Annorlunda andra gången? 
Skillnader mellan först- och omföderskor gällande upplevd förlossningsrädsla 

och andra psykologiska faktorer 
 

Kajsa Herlin & Ellen Ljungman Gustafsson 
Örebro Universitet 

 

Sammanfattning 

Denna studie avsåg att studera skillnader och eventuella signifikanta 
samband mellan de psykologiska faktorerna rädsla för förlossning, 
katastroftankar kring smärta, sömnsvårigheter, ångestsymtom och 
depressiva symtom hos gravida kvinnor med fokus på skillnader mellan 
först- och omföderskor. 173 först- och omföderskor besvarade en enkät 
vid ett tillfälle. Enkäten delades ut av kvinnornas barnmorska i samband 
med den första träffen efter rutinultraljudet. Resultaten visar ett 
samband mellan förlossningsrädsla och katastroftankar kring smärta, 
ångestsymtom och depressiva symtom. Ingen skillnad mellan först- och 
omföderskor gällande grad av upplevd förlossningsrädsla, 
katastroftankar, sömnsvårigheter, depressiva symtom eller 
ångestsymtom hittades. En något högre andel omföderskor än 
förstföderskor upplevde ingen förlossningsrädsla. Resultaten diskuteras 
i termer av rädsla- och undvikande och stress- och sårbarhet. 

Nyckelord: Först- och omföderskor. Förlossningsrädsla. 
Katastroftankar kring smärta. Depressiva symtom. Ångestsymtom. 
Sömnsvårigheter 

 
Handledare: Ida Flink, Örebro Universitet 

Psykologexamensuppsats 30 hp 
Vårterminen 2015  



[2] 
ATT VÄNTA BARN: ANNORLUNDA ANDRA GÅNGEN?  
 

   

 

Expecting a child: Different the second time? 
Differences between parous and nulliparous women in fear of childbirth and 

other psychological factors 
 

Kajsa Herlin & Ellen Ljungman Gustafsson 
Örebro Universitet 

 

Abstract 

This study aimed to investigate the differences and possible significant 
correlations between the psychological factors of fear of childbirth, 
catastrophizing about pain, sleep difficulties and symptoms of anxiety 
and depression in pregnant women, with a focus on parous and 
nulliparous women. 173 women responded to a questionnaire at one 
occasion. The questionnaire was distributed by the woman’s midwife 
during the first appointment after the routine ultrasound. The results 
showed a correlation between fear of childbirth and catastrophizing 
about pain and symptoms of depression and anxiety. No differences 
were found between parous and nulliparous women regarding degree 
of fear of childbirth, symptoms of depression and anxiety, sleep 
difficulties or catastrophizing about pain. A slightly higher proportion 
of parous women did not experience fear of childbirth compared to 
nulliparous women. The results are discussed in terms of fear- and 
avoidance and stress- and vulnerability. 
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Att vänta barn: Annorlunda andra gången? 

Varje år föds omkring 100 000 barn i Sverige. År 2013 var antalet födslar 114 000, och även 

om denna siffra varierar ger den en bild av hur många kvinnor som är gravida och föder barn i 

Sverige varje år (Statistiska centralbyrån, 2014a). En graviditet och en förlossning kan 

beskrivas som en livsomvälvande upplevelse för en kvinna och medför en ny, unik erfarenhet. 

Tidigare erfarenheter av en graviditet och förlossning kan ha en inverkan på kvinnors 

upplevelse av att vänta barn. Vilka tankar man har kring den stundande förlossningen, 

eventuell upplevelse av rädsla, sinnesstämning och sömnmönster är alla exempel på 

psykologiska faktorer som tidigare forskning har visat påverkas av en graviditet (Geissbuehler 

& Eberhard, 2002; Mindell & Jacobson, 2000; Reid, Power & Cheshire 2009). Minst 25 % av 

alla kvinnor upplever någon gång i livet psykisk ohälsa som till exempel depression eller 

ångestsymtom (Socialstyrelsen, 2010). Denna siffra är densamma för gravida kvinnor, men 

hos den gravida kan den psykiska ohälsan som exempelvis hög grad av depression även 

påverka fostret (Field, Diego & Hernandez, 2006). Att undersöka förekomsten av 

psykologiska faktorer som depressiva symtom, ångestsymtom och sömn under graviditeten är 

därför viktigt för att kunna ge lämplig behandling till den blivande modern. 

Idag lever vi i ett samhälle där en graviditet och förlossning anses vara relativt säkert 

och hälsan hos gravida kvinnor samt nyfödda barn har förbättrats avsevärt (Socialstyrelsen, 

2014). Risken för allvarliga komplikationer för mamman och barnet har minskat de senaste 

decennierna (Arbets- och referensgruppen (ARG), 2004). Trots detta beräknas cirka 20 % av 

gravida kvinnor i industriella länder som Sverige känna en oro och rädsla inför sin förlossning 

vilket benämns som förlossningsrädsla (Hall et al, 2009; Zar, Wijma & Wijma, 2001). 

Det saknas överlag forskning kring psykologiska faktorer i samband med graviditet 

och förlossning. Många av de studier som finns är kvalitativa. Det finns speciellt få studier 

gällande skillnader mellan kvinnor som tidigare fött barn och kvinnor som väntar första 
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barnet. Syftet med denna studie är att studera skillnader mellan psykologiska faktorer hos 

gravida kvinnor, med fokus på skillnader mellan först- och omföderskor gällande rädsla för 

förlossningen, katastroftankar, sömn, ångest och depression. Denna studie avser komplettera 

bilden av om, och i sådana fall hur, kvinnor som ska föda sitt första barn skiljer sig från 

kvinnor som tidigare har genomgått en graviditet och en förlossning. Detta för att kunna 

anpassa eventuella behandlingsinterventioner specifikt till de båda grupperna för att på bästa 

sätt bemöta, behandla och stödja kvinnorna i deras graviditet och kommande förlossning. 

 

Förstföderskor och omföderskor 

År 2013 var medelåldern för förstföderskor i Sverige 28,5 år, medan omföderskorna 

hade en medelålder på 31,7 år (Socialstyrelsen, 2014). Av alla som födde barn detta år var 

43,8 % förstföderskor och 56,2 % var omföderskor. Av omföderskorna födde 38,4 % sitt 

andra barn. Först- och omföderskor antas skilja sig åt som grupp i forskningssammanhang på 

grund av deras olika erfarenheter av graviditet och förlossning (Saisto, Ylikorkala & 

Halmesmäki, 1999). Omföderskor antas t ex. ha en större variation i orsaker till upplevd 

förlossningsrädsla då deras uppfattning gällande förlossningen i högre grad påverkas av 

tidigare erfarenheter (Saisto et al., 1999; Zar et al., 2001). Dessa erfarenheter kan kanske 

också spela en roll i de andra psykologiska faktorernas förekomst hos gravida kvinnor och 

därmed skilja sig åt hos först- och omföderskor. Vidare har omföderskor minst ett barn sedan 

tidigare vilket kan tänkas påverka kvinnornas allmänna påfrestning i vardagen, exempelvis 

sömnsvårigheter om barnet inte sover hela nätter.  

 

Förlossningsrädsla under graviditeten 

Oro och rädsla inför sin förlossning benämns som förlossningsrädsla men är inte en 

formell diagnos. I forskning kan det därför upplevas svårt att jämföra data från olika studier 
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då det inte finns en diagnos för fenomenet som är gemensam för flera länder, utan rädslan 

definieras utifrån kvinnans egen upplevelse i och med att hon uttrycker sin rädsla under 

graviditeten och ber om hjälp för att kunna hantera sin rädsla (Saisto & Halmesmäki, 2003). 

I den svenska ARG-rapporten (2004) benämns förlossningsrädsla som ett 

samlingsbegrepp för olika sorters rädslor kvinnor kan ha kring sin förlossning. Vanligen 

innebär rädslan en oro för en vaginal förlossning, men den kan även innebära rädsla för 

graviditet eller olika former av förlossning (ARG-rapporten, 2004). De olika sorters rädslor 

som finns har i studier visat sig vara bland annat rädsla för att barnet ska skadas, att inte klara 

av att föda fram barnet, att kroppen ska förändras, att kvinnan själv skadas, att vara helt 

utelämnad till vårdpersonal, att inte kunna kontrollera situationen själv och framförallt rädsla 

inför den smärta som en förlossning innebär (Geissbuehler & Eberhard, 2002). Dessa rädslor 

varierar beroende på vilken grad av förlossningsrädsla kvinnan har, och rädslan delas för 

kliniska ändamål in i lindrig, måttlig och svår förlossningsrädsla samt förlossningsfobi (ARG-

rapporten, 2004). Omkring 17 % av de gravida kvinnorna lider av måttlig förlossningsrädsla 

(Areskog, Uddenberg, Kjessler, 1981; Saisto & Halmesmäki, 2003). Måttlig 

förlossningsrädsla innebär att kvinnan upplever en oro och ett obehag som hon kan behöva 

hjälp och stöd för att hantera (ARG- rapporten, 2004). Dock är inte obehaget inte så pass 

allvarligt att det medför störningar i kvinnans mående eller vardagliga fungerande. Den 

lindriga eller lätta förlossningsrädslan avser en oro inför förlossningen som kvinnan på egen 

hand kan hantera, och som snarare gör henne mer förberedd inför förlossningen än är skadlig 

(ARG-rapporten, 2004). Omkring 6 % av de gravida kvinnorna uppskattas lida av svår 

förlossningsrädsla (Areskog et al., 1981; Geissbuehler & Eberhard, 2002; Kjaergaard, Wijma, 

Dykes & Alehagen, 2008). Denna innebär att kvinnan upplever en så pass kraftig rädsla 

kopplat till den kommande förlossningen att hennes vardagliga fungerande och psykiska 

välmående störs. Kvinnan kan ha mardrömmar kopplat till förlossningen samt svårt att 
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koncentrera sig på vardagliga aktiviteter. Svår förlossningsrädsla är också kopplat till 

efterfrågan av planerat kejsarsnitt (ARG-rapporten, 2004; Dehghani, Sharpe & Khatibi, 

2014). Den allvarligaste graden av förlossningsrädsla benämns som förlossningsfobi (ARG- 

Rapporten, 2004). Då är rädslan så stark att kvinnor som lider av fobin ibland helt undviker en 

graviditet eller vaginal förlossning Andelen som beräknas lida av förlossningsfobi var cirka 

2,4 % i en svensk studie (Zar et al., 2001). Vid förlossningsfobi finns risken för ett mörkertal, 

där studier av förlossningsrädsla vanligen inkluderar deltagare som är gravida, vilket innebär 

att man missar dem med så pass allvarlig förlossningsfobi att de helt undviker en graviditet 

(ARG-rapporten, 2004). 

I tidigare studier har det framkommit att cirka 50 % av de förlossningsrädda kvinnorna 

är oroliga för barnets hälsa, medan rädsla för smärta finns med som en komponent i 

förlossningsrädslan 40-47 % av fallen (Geissbuehler & Eberhard, 2002; Sjögren, 1997). Hos 

kvinnor med svårare förlossningsrädsla återfinns rädsla för extrem och outhärdlig smärta i 40 

% av fallen som en förklaring till rädslan inför förlossningen. Att inte lita på vårdpersonal, 

oro för sin egen och barnets hälsa och rädsla att förlora kontrollen finns också med som 

betydande orsaker till många kvinnors rädsla (Eriksson, Westman och Hamberg, 2006; 

Sjögren, 1997). 

De senaste åren har antalet planerade kejsarsnitt ökat inom förlossningsvården. 2013 

var 9 % av förlossningarna planerade snitt, jämfört med 4,7 % år 1991 när mätningarna 

startade (Socialstyrelsen, 2014). Förlossningsrädsla är en av de vanligaste orsakerna till att 

kvinnor efterfrågar kejsarsnitt. Risker med kejsarsnitt inkluderar bland annat en ökad 

infektionsrisk och risk för blödningar samt längre återhämtningstid (Saisto & Halmesmäki, 

2003). Med detta i åtanke är det viktigt att fortsatt studera förlossningsrädsla och 

komponenterna som rädslan består i. 
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Varför drabbas vissa kvinnor av förlossningsrädsla och andra inte? Idag finns 

begränsad forskning på området om vad som orsakar svår förlossningsrädsla, men i 

litteraturen nämns flera olika riskfaktorer som associeras med rädslan. Generell ångest 

återfinns som en av de stora prediktorerna (Saisto, Salmela-Ako, Nurmi & Halmesmäki, 

2001). I en studie av Laursen, Hedegaard & Johansen (2008) framkom också att faktorer som 

låg ålder, avsaknad av socialt stöd, missnöjdhet med partnern och arbetslöshet var prediktorer 

för rädsla inför förlossningen. Även upplevelsen av en tidigare förlossning kan spela roll som 

riskfaktor (Nieminen, Stephanson & Ryding, 2009). I en studie på 254 kvinnor i Sverige fann 

man att 7 % av dessa upplevde att de haft en negativ förlossningsupplevelse (Waldenström, 

Hildingsson, Rubertsson & Rådestad, 2004). Det framkom att kvinnor som inte ser sin 

tidigare förlossning som en positiv upplevelse är mer troliga att tveka inför att skaffa fler 

barn. Att uppleva minskat emotionellt välmående ger i vissa fall en ökad risk för depression 

hos de kvinnor med en tidigare negativ förlossningsupplevelse, jämfört med kvinnor som ser 

sin tidigare förlossning som en positiv upplevelse (Waldenström et al., 2004). I samma studie 

beskrivs att riskfaktorer för en negativ förlossningsupplevelse är bland annat oväntade 

medicinska komplikationer, sociala faktorer som bristande stöd ifrån partnern, en upplevelse 

av stark smärta, kontrollförlust under förlossningen samt faktorer inom vården, t ex. bristande 

tid och uppmärksamhet från vårdpersonal. 

Förlossningsrädsla hos först- respektive omföderskor. Studier som jämfört om- och 

förstföderskors grad av förlossningsrädsla under det inledande stadiet av förlossningen och 

inför förlossningen, fann att förstföderskor upplevde och skattade en högre grad av rädsla än 

vad omföderskor gjorde (Alehagen, Wijma & Wijma, 2001; Zar et al., 2001). Skillnaden i 

upplevd förlossningsrädsla försvann dock efter förlossningen. Måttlig förlossningsrädsla 

verkar vara mer vanligt förekommande hos förstföderskor medan det är vanligare att 
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omföderskor lider av svår förlossningsrädsla (Nieminen et al., 2009; Rouhe, Salmela‐Aro, 

Halmesmäki, & Saisto, 2009). 

Rädslan hos omföderskor kan bland annat ha sitt ursprung i en tidigare komplicerad 

förlossning eller graviditet (Rouhe et al., 2009). Faktorer som sedan tidigare har kopplats 

samman med svår förlossningsrädsla hos omföderskor rör framförallt tidigare traumatiska 

förlossningar såsom akut kejsarsnitt och förlossning med hjälp av tång (Nieminen et al., 2009; 

Rouhe et al., 2009; Ryding, 1991). Både upplevd förlossningsrädsla och att tidigare ha 

genomgått ett kejsarsnitt är hos omföderskor kopplat till efterfrågan av kejsarsnitt vid nästa 

förlossning (Nieminen et al., 2009). I en studie av Pazzagli et al. (2015) var osäkerhet i 

relationen till partnern, lägre grad av samstämmighet i partnerrelationen samt högre grad av 

ångest riskfaktorer för förlossningsrädsla hos förstföderskor. För omföderskor var endast 

upplevelsen av ångest inför förlossningen en riskfaktor för förekomsten av förlossningsrädsla 

innan förlossningen.  

Sammanfattningsvis har tidigare studier visat att förlossningsrädsla hos om- och 

förstföderskor skiljer sig åt. Förlossningsrädsla är generellt mer förekommande hos 

förstföderskor än hos omföderskor (Rouhe et al., 2009). Erfarenheter från tidigare 

förlossningar verkar vara den faktor som har störst påverkan på omföderskors upplevda rädsla 

inför förlossningen (Nieminen et al., 2009). Vidare finns en trend till att antalet kejsarsnitt 

ökar och forskning som visar att förlossningsrädsla är en orsak till att kvinnor efterfrågar 

kejsarsnitt (Saisto & Halmesmäki, 2003; Socialstyrelsen, 2014). Samtidigt finns få nya 

svenska studier som undersöker förlossningsrädsla. Då förlossningsrädsla är något som 

påverkar många kvinnor under graviditeten är det relevant att genomföra vidare studier för att 

ytterligare undersöka fenomenet och validera förekomsten av skillnader mellan först- och 

omföderskor. 
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Katastroftankar kring smärta 

Generellt kan katastroftankar beskrivas som tendensen att föreställa sig det allra värsta 

scenariot. Katastroftankar kring smärta innebär en överdrivet negativ attityd gentemot 

smärtupplevelser och brukar beskrivas som bestående av tre delar (Sullivan et al., 2001). 

Ruminering (upprepade tankar på smärtan), förstoring (ser stimuli som hotfulla) samt 

hjälplöshet (upplever en känsla av bristande kontroll över sin smärta) (Sullivan et al., 2001). 

Katastroftankar kring smärta antas skapa en negativ affekt kring upplevelsen utav smärta på 

flera sätt. Genom att personen med katastroftankar upplever ångest inför den förväntade 

smärtan skapas också en högre känslighet inför den. Tankarna skapar också en känsla av 

hjälplöshet kring individens förmåga att hantera smärtan. Detta leder i sin tur till minskade 

chanser att faktiskt hantera smärtan på ett adaptivt vis (Lumley et al., 2011). 

Katastroftankar kring smärta har tidigare beskrivits som en riskfaktor för att uppleva 

kronisk smärta enligt rädsla- undvikandemodellen (Linton & Shaw, 2011). Grundtanken med 

modellen är att en person tolkar smärtan som hotfull, vilket leder till att personen upplever en 

rädsla för smärtan och då ökar sina försök att på olika sätt undvika den, vilket kan resultera i 

exempelvis inaktivitet. Samtidigt bidrar den ökade uppmärksamheten på smärtsensationer till 

muskelspänning som i sin tur leder till ökad smärtupplevelse (Linton & Shaw, 2011). 

Figur 1. Rädsla- och undvikandemodellen (Linton, 2013 s 196) 
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Enligt rädsla- och undvikandemodellen kan upplevelsen av akut smärta tolkas på olika 

sätt. Hur smärtan sedan hanteras är beroende av denna tolkning. Den högra sidan av modellen 

beskriver hur smärtan hanteras om personen tolkar den som ofarlig. Om smärtan ses som 

ofarlig fortsätter personen i regel med sina aktiviteter som vanligt. Man möter sin smärta och 

återhämtar sig. Tolkar personen däremot smärtsignalen som hotfull börjar personen 

katastrofiera kring smärtan och förväntar sig det värsta, vilket skapar en rädsla för smärtan. 

Personen blir också mer uppmärksam på smärtsignalerna, spänner musklerna och bidrar på 

detta sätt till att smärtan upplevs som starkare (Vlaeyen & Linton, 2000). Katastroftankar 

rörande smärta har i tidigare studier visat sig vara en prediktor för upplevelsen av smärta samt 

att katastroftankar kring smärta är en del i upplevelsen av smärta (Sullivan, Thorn, Rodgers & 

Ward, 2004). 

Katastroftankar kring smärta vid förlossningen. Katastroftankar kring smärta verkar 

ha en medierande effekt för sambandet mellan rädsla för smärta och sannolikheten för att 

kvinnan väljer att föda med kejsarsnitt (Dehghani et al., 2014). Att ha katastroftankar kring 

smärta verkar alltså kunna påverka att kvinnorna också är rädda för smärta. Att vara rädd för 

smärta och för förlossningen ökar sannolikheten att kvinnor väljer att förlösas med kejsarsnitt 

(Dehghani et al., 2014). En tidigare studie av Van den Bussche, Crombez, Eccleston & 

Sullivan (2007) visade också att kvinnor som upplevde katastroftankar kring 

förlossningssmärta i högre grad tenderade att försöka undvika smärta. De kvinnor som valde 

att inte använda epiduralbedövning vid förlossningen och samtidigt hade katastroftankar kring 

smärta upplevde förlossningsarbetet som mer ansträngande än kvinnor som inte hade 

katastroftankar.  

Katastroftankar kring smärta hos först- respektive omföderskor. En svensk studie av 

82 förstföderskor med och utan katastroftankar kring smärta fann att kvinnor som hade en hög 

grad av katastroftankar kring smärta inför förlossningen upplevde mer smärta vid 
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förlossningen och hade en längre återhämtningstid efter förlossningen än kvinnor med en 

lägre grad av katastroftankar kring smärta (Flink, Mroczek, Sullivan & Linton, 2009). I en 

studentuppsats som använde sig utav samma population som ovan nämnda studie och 

undersökte sambandet mellan katastroftankar kring smärta och förlossningsrädsla hos 

förstföderskor, fann man att kvinnor med katastroftankar kring smärta i allmänhet, även i hög 

grad hade katastroftankar kring smärtan vid förlossningen (Flink & Mrozek, 2006). Dessa 

studier genomfördes dock endast på förstföderskor, oss veterligen finns ingen studie som 

jämfört förekomsten av katastroftankar kring smärta hos både först- och omföderskor. 

 

Ångest under graviditeten 

Socialstyrelsen (2010) uppskattar att omkring 25 % av den svenska befolkningen 

någon gång i livet drabbas av ångestsyndrom. Ångest uppstår när vi förväntar oss att något 

obehagligt kommer att ske och gör oss mer uppmärksamma på eventuella hot (Rhudy & 

Meagher, 2000). Ångest skiljer sig på detta vis från rädsla vilket är en känsla som istället 

aktiveras i direkt anslutning till en hotfull situation och väcker flykt eller försvarstendenser 

(Rhudy & Meagher, 2000). Vidare är signalerna som triggar ångest ofta vaga och otydliga 

medan signaler som väcker rädsla är mer tydliga och direkta (Barlow, 2004). 

Ångest verkar vara högre under graviditeten och under förlossningen än tiden efter 

förlossningen, både hos kvinnor och deras partners (Andersson, Sundstrom-Poromaa, Wulff, 

Astrom & Bixo, 2006). Ångest och depression verkar tillsammans existera i större 

utsträckning hos gravida kvinnor (29,2 %) än hos kvinnor efter förlossningen (16,5 %) 

(Andersson et al., 2006). De kvinnor som upplever ångest under graviditeten är också mer 

troliga att uppleva ångest även efter förlossningen, och ångesten är också en riskfaktor för 

depression efter förlossningen (Heron, O’Connor, Evans, Golding & Glover, 2003). Att 

uppleva ångest under graviditeten verkar alltså vara kopplat till förekomsten av både ångest 
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och depression efter graviditeten (Heron et al., 2003). Känslighet för ångest hos gravida 

kvinnor ökar sannolikheten för att de upplever förlossningen som mer smärtsam (Lang, 

Sorrell, Rodgers & Lebeck, 2005). Det är möjligt att känslighet för ångest i kombination med 

bristfälliga copingstrategier hos kvinnan som ex. undvikandebeteenden leder till den ökade 

smärtupplevelsen (Lang et a., 2005). 

Ångest hos först- respektive omföderskor. Upplevelsen av ångest har visat sig vara 

som starkast i inlednings- och slutskedet av graviditeten. Förstföderskor verkar uppleva mer 

ångest under graviditetens första 3 månader medan omföderskor upplever mer ångest i 

slutskedet av graviditeten än i inledningen (Teixeira, Figueiredo, Conde, Pacheco, & Costa, 

2009). Vid jämförelse av första- och andragångsföräldrar upplevde andragångsföräldrarna en 

högre grad av ångest än förstagångsföräldrarna under graviditetens sista 6 månader 

(Figueiredo & Conde, 2011). Förstföderskorna upplevde istället mer ångest vid förlossningen 

än i slutet av graviditeten. Det finns också studieresultat som tyder på det motsatta, dvs. att 

förstföderskor upplever mer ångest under graviditeten än omföderskor (Giakoumaki, Vasilaki, 

Lili, Skouroliakou & Liosis, 2009). Ångestkänslighet har dessutom funnits vara en 

sårbarhetsfaktor för att uppleva förlossningsrädsla (Jokic-Begic, Zigic & Nakic Rados, 2014). 

För både förstföderskor och omföderskor var en förväntan om att uppleva stark smärta vid 

förlossningen och ångestkänslighet för fysiska symtom riskfaktorer för att uppleva 

förlossningsrädsla. Ytterligare en riskfaktor för förstföderskor var generell ångestkänslighet 

(Jokic- Bergic et al., 2014). Sammanfattningsvis finns det alltså blandade resultat kring 

upplevelsen av ångest hos först- och omföderskor. Fler studier är önskvärt för att få en mer 

samstämmig bild av hur förekomsten av ångest ser ut hos omföderskor respektive 

förstföderskor. 
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Depression under graviditeten 

Socialstyrelsen (2010) uppskattar att minst 25 % av alla kvinnor någon gång i livet 

lider av en depression som är så pass allvarlig att den kräver behandling. Symtomen på 

depression kan variera i svårighetsgrad och inkluderar nedstämdhet, ledsenhet, 

trötthetskänslor, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, minskat intresse för aktiviteter samt 

förändringar i aptit och sömn (American Psychiatric Association, 2013). Depression och 

nedstämdhet är ett av de vanligast förekommande psykiska hälsoproblemen hos gravida 

kvinnor (Rubertsson, Waldenström & Wickberg, 2003). Det kan vara svårt att upptäcka en 

depression under graviditeten då flera av symtomen överlappar med symtom som är normala 

vid en graviditet som exempelvis ökad trötthet (American College of Obstetricians and 

Gynecologists Committee on Obstetric Practice (ACOG), 2011). 

Den första depressionsepisoden hos kvinnor uppkommer ofta i samband med 

graviditet eller i perioden efter förlossningen (O’Hara, 1986). Omkring 15 % av alla gravida 

kvinnor beräknas drabbas av depression i samband med graviditeten eller förlossningen 

(ACOG, 2011). Förekomsten av depression verkar vara högre under graviditeten (17,2- 20,2 

%) än efter själva förlossningen (13 %) beroende på mätmetod (O’Hara, 1986; Reid et al., 

2009). Depression hos modern, framförallt under graviditeten, har funnits vara en riskfaktor 

för barnets välmående när det blir äldre (Luoma et al., 2001). Depression hos modern under 

graviditeten är också bland annat kopplat till lägre födelsevikt hos barnet och för tidig födsel 

(Field et al., 2006). För tidig födsel  och låg födelsevikt är i sin tur två av huvudorsakerna till 

dödlighet hos nyfödda barn (Bernstein et al., 2000). Depression under graviditeten påverkar 

alltså inte bara den blivande modern utan tycks även innebära risker för fostret. 

Depression hos först- respektive omföderskor. En svensk studie som undersökte 

förekomsten av depression hos gravida kvinnor tidigt i graviditeten fann att 8 % av kvinnorna 

upplevde nedstämdhet (Rubertsson et al., 2003). Riskfaktorer för att uppleva nedstämdhet var 
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hos både förstföderskor och omföderskor bristande stöd från partnern, annat modersmål än 

svenska samt två eller fler stressande livshändelser under det senaste året. Bristande stöd från 

partner eller annan närstående har även i andra studier funnits vara en riskfaktor för 

depression (Reid et al., 2009). I en studie som jämförde förekomsten av depressiva symtom 

hos först- och omföderskor efter förlossningen och 2 år framåt förekom en högre grad av 

symtom hos omföderskor än hos förstföderskor (Mayberry, Horowitz & Declercq, 2007). 

Liknande resultat har framkommit vid jämförelser av första- och andragångsföräldrar under 

graviditeten, då andragångsföräldrar (båda föräldrarna) uppvisade en högre grad av depressiva 

symtom än förstagångsföräldrar under hela graviditeten (Figueiredo & Conde, 2011). Det 

finns i dagsläget få studier som undersöker skillnader i förekomsten av depressiva symtom 

hos först- och omföderskor under graviditeten, vi har inte funnit någon studie från Sverige 

som undersöker detta. 

 

Sömn under graviditeten 

Människor behöver generellt sova mellan 6 och 8 timmar per natt. Sömnen har flera 

syften, bland annat att ge kroppen tid för återhämtning och uppbyggnad av immunförsvaret 

samt tid att bearbeta minnen och information (Söderström, 2007). Att sova bra har kopplats 

samman med en lägre risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Sömnen kan påverkas 

negativt av stress och oro samtidigt som svårigheter kopplade till sömnen också kan leda till 

en ökad oro och stress hos den drabbade. Att ha problem med sömnen kan ge symtom som 

trötthet, irritation, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och minskad livstillfredsställelse 

(Söderström, 2007). Sömnproblem är också kopplade till ett flertal psykologiska tillstånd som 

depression och ångestsyndrom (Dørheim, Bjorvatn & Eberhard-Gran, 2012). 

Forskning visar att gravida kvinnor i hög utsträckning upplever störningar av sömnen 

och att insomni hos gravida är relaterat till förekomsten av depressiva symtom (Mindell & 
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Jacobson, 2000). I en undersökning av sömnens kvalitet hos gravida kvinnor fann forskarna 

att en stor andel upplevde sömnsvårigheter under sin graviditet. De mest frekvent 

rapporterade problemen rörde uppvaknanden under natten samt insomningssvårigheter, vilka 

inkluderade tidigt uppvaknande, svårigheter att somna på kvällen samt att sova hela natten 

(Mindell & Jacobson, 2000). I en norsk studie av insomni och depression hos gravida 

rapporterades att 61,9 % av kvinnorna uppfyllde kriterierna för insomni i graviditetsvecka 32. 

Sömnsvårigheter i den senare delen av graviditeten hade också ett starkt samband med 

förekomsten av depressiva symtom (Dørheim et al., 2012). Sämre sömn, trötthet och förlust 

av energi återfinns som de mest förekommande symtomen hos de kvinnor som lider av 

depression under graviditeten (Andersson et al., 2006). Hall et al. (2009) fann ett samband 

mellan trötthet och förlossningsrädsla, vilket tyder på att trötthet är en faktor som på egen 

hand har betydelse för upplevelsen av just förlossningsrädsla. 

Sömn under graviditeten hos först- respektive omföderskor. I en studie med syftet att 

undersöka samband mellan sömnsvårigheter, trötthet och ångest, beskrivs att omföderskor 

upplevde mer trötthet och högre grad av ångest inför sin förlossning än förstföderskor (Hall et 

al., 2009). Författarna nämner dock att det är oklart om dessa skillnader är kliniskt 

signifikanta. Vid jämförelse av först- och omföderskors sömn under graviditeten och kort 

efter förlossningen vaknade förstföderskor oftare upp efter insomning, spenderade mer tid i 

sängen och hade mindre effektiv sömn i slutskedet av graviditeten (Signal et al., 2007). 

Sammanfattningsvis verkar sömnen hos kvinnor påverkas negativt under en graviditet, där 

sömnsvårigheterna tar sig i uttryck på olika sätt, t ex. genom trötthet eller att man vaknar på 

natten. Dock finns inte mycket kunskap om hur först- och omföderskor skiljer sig åt på detta 

område, och de kunskaper som finns har behov av att replikeras för att lyftas fram ytterligare. 
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En modell för att beskriva uppkomsten av psykisk ohälsa 

Som tidigare nämnts verkar förekomsten av psykisk ohälsa vara högre hos kvinnor 

under graviditeten jämfört med perioden direkt efter förlossningen. Forskning pekar också på 

att ohälsan i flera fall samexisterar med varandra, exempelvis gällande förekomsten av ångest 

och depression under graviditeten (Andersson et al., 2006). Stress- och sårbarhetsmodellen är 

ett sätt att förklara varför ohälsa uppkommer samt länka samman hur biologiska och 

psykologiska faktorer samverkar vid uppkomsten av ohälsa (Zubin & Springer, 1977). Enligt 

denna modell har människor olika grader av sårbarhet, exempelvis genetiska eller 

psykologiska, för att drabbas av olika sjukdomar eller problematik. Denna sårbarhet 

medverkar till hur individer svarar när de utsätts för påfrestningar (t ex. stress). Människor 

som har en högre grad av sårbarhet klarar lägre nivåer av påfrestningar innan de drabbas av 

ohälsa än människor med lägre sårbarhet (Zubin & Spring, 1977). På detta sätt kan två 

individer som utsätts för samma sorts påfrestning reagera helt olika då de har varierande 

grader av sårbarhet. 

Figur 2. Stress- och sårbarhetsmodellen efter Zubin & Springer, 1977 
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Sammanfattning av forskningsläget och slutsatser 

Utifrån den forskning som tagits upp ovan kan vi konstatera att psykisk ohälsa under 

graviditeten inte bara påverkar den gravida kvinnan själv utan även fostret. Förekomst av 

depression under graviditeten är exempelvis kopplat till lägre födelsevikt hos barnet och för 

tidig födsel (Field et al., 2006). På grund av de konsekvenser ohälsan kan ha för både mor och 

barn upplever vi det som viktigt att forska vidare på detta område. Vilka psykologiska 

faktorer som påverkar upplevelsen av förlossningsrädsla är överlag ett område som är litet 

beforskat, varför vi anser att det är relevant med fler studier på detta område. Detta för att få 

en tydligare bild av vilken påverkan olika faktorer har på upplevelsen av rädsla, för att i 

framtiden kunna utforma bättre behandlingar för fenomenet. Det saknas även i många fall 

kunskap om, och i sådana fall hur, omföderskor skiljer sig från kvinnor som genomgår sin 

första graviditet och förlossning. Exempelvis är forskningsresultaten gällande förekomsten av 

ångest hos om- och förstföderskor motsägelsefulla och vi har inte funnit någon studie som 

jämför förekomsten av katastroftankar kring smärta hos om- och förstföderskor. Då 

förlossningen är en unik upplevelse i livet är det troligt att den tidigare erfarenheten kan ha en 

avgörande inverkan på hur omföderskor uppfattar och hanterar nästkommande graviditet. 

Omföderskor kan också tänkas uppleva större påfrestningar i vardagslivet då de redan tidigare 

har barn och kanske en upplevelse av större sömnsvårigheter om barnet har ett oregelbundet 

sömnmönster. Att ta reda på om skillnader gällande psykologiska faktorer finns mellan 

grupperna kan vara hjälpsamt för att i sådana fall kunna ta fram interventionsstrategier och 

screeninginstrument specifikt för den ena eller andra gruppen. Även om det idag finns studier 

på området är många av dessa kvalitativa, och behöver replikeras för att stärka 

tillförlitligheten hos resultaten.  
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Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att vidare undersöka skillnader mellan förstföderskor och 

omföderskor gällande graden av upplevd förlossningsrädsla samt flera psykologiska variabler. 

Dessa variabler är katastroftankar kring smärta, sömnsvårigheter, depressiva symtom och 

ångestsymtom. Studien undersöker om det finns skillnader i dessa variabler mellan kvinnor 

som väntar sitt första barn och kvinnor som tidigare har varit med om en förlossning. Då man 

tidigare sett samband mellan förlossningsrädsla och psykologiska faktorer ville vi även 

undersöka det eventuella sambandet mellan förlossningsrädsla och de ovan nämnda 

psykologiska faktorerna. Utifrån syftet försöker studien svara på följande frågeställningar: 

1. Finns något samband mellan förlossningsrädsla, grad av katastroftankar, förekomst av 

sömnsvårigheter, ångestsymtom och depressiva symtom? 

2. Finns skillnader mellan förstföderskor och omföderskor i graden av upplevd 

förlossningsrädsla, depressiva symtom, sömnsvårigheter, ångestsymtom och 

katastroftankar kring smärta? 

3. Hur stor andel av förstföderskor respektive omföderskor uppvisar kliniska respektive 

subkliniska nivåer av ångestsymtom, depressiva symtom, katastroftankar kring smärta, 

sömnsvårigheter samt förlossningsrädsla? 
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Metod 

Den aktuella studien bygger på data från projektet “Förlossningsrelaterad rädsla och 

oro bland gravida kvinnor”, vilket är ett pågående projekt som inleddes våren 2015 i 

Jämtlands län och i Örebro län. Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitet i Östersund 

och Örebro Universitet under ledning av Johanna Thomtén och Elisabet Rondung. Syftet med 

projektet är att undersöka psykologiska faktorer i förlossningsrädsla hos gravida kvinnor. 

Projektet undersöker både variationer i rädslans innehåll och intensitet samt en mängd olika 

psykologiska faktorer som i andra sammanhang har visat sig vara kopplade till rädsla, ångest 

och oro. Denna specifika studie fokuserar på skillnader i både förlossningsrädsla och olika 

psykologiska faktorer mellan först- och omföderskor. 

Studien bygger på självrapportering. En enkät delades ut till gravida kvinnor via 42 

mödravårdscentraler (MVC) i Örebro och Jämtlands län mellan februari och maj 2015 (15 

stycken MVC i Örebro, 28 stycken MVC i Jämtlands län). Enkäten delades ut vid ett tillfälle. 

Studien har en tvärsnittsdesign då syftet varit att undersöka kopplingen mellan flera olika 

psykologiska faktorer och förlossningsrädsla hos flera individer på samma gång. 

 

Deltagare 

173 kvinnor i åldrarna 20-42 år deltog i studien genom att besvara enkäten. 74 

deltagare (43 %) var förstföderskor och 99 deltagare (57 %) var omföderskor. Kvinnorna blev 

tillfrågade om deltagande av sin barnmorska, om denna valt att delta i studien. Samtliga 

kvinnor som besökte sin barnmorska tillfrågades om deltagande i studien oavsett om kvinnan 

uttryckte rädsla inför förlossningen eller inte. Detta eftersom forskargruppen ville få möjlighet 

att jämföra kvinnor både med och utan rädsla. Av de kvinnor som tillfrågades tackade 21 

stycken nej till deltagande. 
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Exklusionskriterier. De deltagare som inte bedömdes ha tillräckligt god kunskap i 

svenska för att kunna förstå innehållet i enkäten och den information som gavs om studien 

exkluderades. 20 deltagare exkluderades med grund i språksvårigheter. Även deltagare som 

vid ultraljudet fick kännedom om en svår missbildning på fostret exkluderades, då detta 

ansågs kunna påverka kvinnans oro inför förlossningen. Ingen kvinna exkluderades på grund 

av vad som framkom vid ultraljudet. Bedömningen av vilka kvinnor som tillfrågades om 

deltagande gjordes av barnmorskan på MVC utifrån hennes särskilda kunskap på området.  

Etik. Innan studien påbörjades godkändes den av regionala etikprövningsnämnden i 

Umeå (2014/372-31Ö). Vid rekryteringen informerades kvinnorna både muntligt och skriftligt 

om studien, dess syfte och tillvägagångssätt (Bilaga 1). De fick också veta att deltagandet var 

frivilligt, fick skriva under ett intyg om informerat samtycke (Bilaga 2) och informerades om 

att alla insamlade uppgifter behandlades i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) och Personuppgiftslagen (1998:204), samt att de kunde avbryta deltagandet när de 

ville.  

 

Material 

För att undersöka deltagarnas förlossningsrädsla och psykologiska faktorer i 

anslutning till denna rädsla skapades en enkät (Bilaga 3). I bilagan redovisas endast de delar 

av enkäten som användes i denna studie. Måttet för förlossningsrädsla (W-DEQ) redovisas 

inte på grund av upphovsrättsliga skäl. För att höja enkätens validitet och reliabilitet användes 

så långt det var möjligt standardiserade instrument med beprövade psykometriska egenskaper.  

Bakgrund och graviditet. Inledningsvis ställdes frågor kring bakgrund, demografiska 

faktorer, tidigare obstetrisk historia och nuvarande graviditet. Exempel på frågor rörde ålder, 

civiltillstånd, utbildningsnivå, eventuella graviditetskomplikationer samt eventuella tidigare 
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traumatiska upplevelser vid förlossningen. Frågorna kring bakgrund och graviditet skapades 

av forskargruppen. 

Förlossningsrädsla. För att mäta upplevd förlossningsrädsla användes Wijma 

Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ-A). W-DEQ är ett 

självskattningsformulär med 33 frågor där individen får ge sina svar på en skala mellan 0 

(inget alls) till 5 (extremt mycket) gällande sina förväntningar kring den kommande 

förlossningen (Wijma, Wijma & Zar, 1998). Frågor som ställs är till exempel “ Hur tror du att 

du kommer känna dig under förlossningen?” och “Hur tror du att din förlossning kommer att 

bli som helhetsupplevelse?”. Skalan ger ett resultat mellan 0-165. Ett resultat på 85 poäng 

eller högre räknas som allvarlig förlossningsrädsla (Wijma et al., 1998). Formuläret har i 

tidigare studier visat sig vara lämpligt för att mäta förlossningsrädsla och har god reliabilitet 

och validitet (Rouhe et al., 2009). Cronbach’s alpha i denna studie var 0.94, vilket anses vara 

god intern konsistens.  

Katastroftankar kring smärta. Katastroftankar kring smärta undersöktes med Pain 

Catastrophizing Scale (PCS). Detta är en självskattningsskala med 13 frågor där individen 

uppmanas att tänka tillbaka på tidigare smärtsamma upplevelser och skatta i vilken grad de 

upplevde olika tankar och känslor kopplade till smärtan på en skala mellan inte alls (0) och 

hela tiden (4). Exempel på frågor är: ”När jag har ont oroar jag mig jämt för att smärtan inte 

ska gå över”, ”När jag har ont finns det ingenting jag kan göra för att lindra smärtan” 

(Sullivan, Bishop & Pivik, 1995). Tidigare forskning stödjer PCS- formulärets validitet och 

reliabilitet i flera olika populationer, åldersgrupper och kulturer och har visat på hög intern 

samstämmighet (Sullivan et al., 2001; Sullivan et al., 2004). Cronbach’s alpha i denna studie 

var 0.94 vilket räknas som god intern konsistens.  

Depression- och ångestsymtom. För att undersöka förekomsten av depressions- och 

ångestsymtom användes The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond & 
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Snaith, 1983). Detta är ett självskattningsformulär med 14 frågor. 7 av frågorna handlar om 

depressiva symtom och 7 stycken om ångestsymtom. Varje skala kan ge 0-21 poäng, ju högre 

grad av poäng, ju mer ångest- eller depressiva symtom upplever personen. Svaren ger på en 4- 

gradig likertskala och gäller individens upplevelser under den senaste veckan. Exempel på 

påståenden är “ Jag känner mig spänd och uppskruvad” och “Oroande tankar kommer för 

mig”. Skalan har tidigare visat sig vara ett reliabelt mått för att upptäcka ångest- och 

depressionstillstånd samt haft en hög intern konsistens (Hansson, Chotai, Nordstöm & 

Bodlund, 2009). Skalan hade i denna studie en god intern konsistens med ett värde på 

Cronbach’s alpha på 0.82.  

Sömn. Kvinnornas sömnsvårigheter undersöktes med Insomnia Severity Index (ISI). 

Detta är en skala med 7 frågor där personen får skatta sina eventuella sömnsvårigheter under 

de senaste två veckorna (Morin, 1993 ref i Bastien, Vallières & Morin, 2001). Skattningarna 

sträcker sig från 0 (inte missnöjd med sömnen/upplever inga svårigheter) till 4 (mycket stora 

problem/ mycket missnöjd med sömnen). ISI har tidigare visat sig ha god intern konsistens 

och vara reliabelt som självskattningsmått för sömnsvårigheter. Måttet kan användas för att 

upptäcka förändringar i graden av sömnsvårigheter i behandlingsstudier (Bastien et al., 2001; 

Morin, Belleville, Bélanger & Ivers, 2011). Cronbach’s alpha i den aktuella studien var 0.86 

vilket tyder på en god intern reliabilitet.  

 

Procedur 

I Örebro kontaktades samordnade barnmorska i länet och tillfrågades om intresse att 

delta i projektet. Projektgruppen inbjöds sedan till en redan inplanerad träff för alla 

barnmorskor från de olika mödravårdscentralerna i Örebro län. Där gavs information om 

studien, dess syfte och procedur samt att det gavs tillfälle för barnmorskorna att ställa frågor. 

Efter denna träff fick intresserade barnmorskor skriva upp sig på en kontaktlista samt ta med 
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sig skriftlig information, samtyckesblad och enkäter direkt från mötet. Det fanns också 

möjlighet att ställa ytterligare frågor, lämna mailadresser samt få skriftlig information efter 

mötet, för de barnmorskor som ännu inte bestämt sig för att vara med och dela ut enkäter till 

sina patienter. En kort tid efter mötet kontaktades barnmorskorna i länet igen gällande intresse 

för deltagande. De barnmorskor som uttryckte ett intresse fick antingen enkäterna lämnade 

personligen till sin respektive vårdcentral eller postade till sig. 

Enkäten delades sedan ut via barnmorskorna till gravida kvinnor som var inskrivna 

inom MVC. Barnmorskornas patienter informerades om studien vid sitt första besök efter att 

de genomfört sitt rutinultraljud. Detta skedde för merparten av kvinnorna i graviditetsvecka 

24-26. Vid detta tillfälle gavs deltagarna skriftlig information om studien och materialet gicks 

muntligt igenom tillsammans med barnmorskan. Eventuella frågor kring studien besvarades i 

första hand av barnmorskan utifrån den information barnmorskorna hade kring studien och 

kvinnorna fick kontaktuppgifter till forskargruppen för att kunna få svar på ytterligare frågor 

om sådana skulle uppstå. Vid detta tillfälle skrev deltagarna på ett samtyckesformulär och 

lämnade detta till barnmorskan. Kvinnorna fick ta med sig enkäten hem för att sedan posta 

den i ett förfrankerat kuvert till forskargruppen. De som var med i studien deltog genom sin 

medverkan i en utlottning av 5 presentkort á 500 kronor på Polarn O Pyret. Barnmorskorna 

postade löpande samtyckesformulären till forskargruppen samt påminde kvinnorna om 

enkäten vid nästa möte på mödrahälsovården. 

 

Statistiska analyser 

Jämförelser genomfördes mellan grupperna omföderskor och förstföderskor. 

Indelningen av deltagarna gällande grad av förlossningsrädsla genomfördes utifrån resultatet 

på Wijma Childbirth Expectancy Scale i enighet med indelningar från tidigare studier där 

resultat mellan 35- 65 poäng räknas som mild förlossningsrädsla, över 65 poäng räknas som 
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upplevelse av måttlig förlossningsrädsla och resultat >85 räknas som svår förlossningsrädsla 

(Kjaergaard et al., 2008; Zar et al., 2001). Indelningar gällande kliniska och subkliniska 

nivåer av depression- och ångestsymtom utifrån formuläret HADS genomfördes efter 

indelningar som använts i tidigare forskning (Hansson et al., 2009). 0-7 poäng definierades 

som inga symtom, 8-10 räknades som milda symtom, 11-14 måttliga symtom och resultat 

mellan 15-21 definierades som allvarliga symtom. Gällande sömnsvårigheter användes 

indelningar från manualen för Insomnia Severity Index (Bastien et al., 2001). Resultaten 

indelades på följande sätt på 0-7 inga symtom på sömnsvårigheter, 8-14 subkliniska symtom, 

15-21 måttliga symtom och 22-28  allvarliga symtom. Indelningen av katastroftankar kring 

smärta gjordes utifrån manualen för mätinstrumentet Pain Catastrophizing Scale (Sullivan et 

al., 1995). Ett resultat på 0-19 poäng skattades som inga kliniska nivåer av katastroftankar 

kring smärta, 20-29 räknades som subkliniska nivåer och resultat över 30 definierades som 

kliniska nivåer av katastroftankar. 

IBM Statistical Package for Social Sciences version 22 (SPSS, 22) användes för de 

statistiska analyserna. Saknade värden ersattes med medelvärden för de respektive givna 

skalorna. Normalfördelningen för mätinstrumenten i grupperna undersöktes med Shapiro- 

Wilks tester, samt med visuell inspektion och kontroll av skevhet och toppighet. Då dessa 

analyser visade att datan inte var normalfördelad användes icke-parametriska test. 

Korrelationsanalyser gjordes mellan förlossningsrädsla och de övriga psykologiska 

faktorerna. Jämförelser gjordes mellan grupperna förstföderskor och omföderskor på 

variablerna förlossningsrädsla, katastroftankar kring smärta, sömnsvårigheter, ångestsymtom 

och depressiva symtom. Det gjordes även jämförelser mellan förstföderskor och omföderskor 

gällande olika grader av ovan nämnda variabler. I tabellen nedan sammanfattas de statistiska 

analyser som har använts för att besvara frågeställningarna.  
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Tabell 1 
Sammanfattning av statistiska analyser 
Frågeställning 1  Finns något samband mellan förlossningsrädsla och grad av 

katastroftankar, förekomst av sömnsvårigheter, ångestsymtom och 
depressiva symtom? 

Variabler Totalpoäng på skalorna WDEQ, PCS, ISI, HADSa och HADSd 

N 173 

Analyser och test Spearman korrelation mellan WDEQ och PCS, ISI, HADSa, HADSd 

Frågeställning 2  Skiljer sig förstföderskor och omföderskor åt som grupp gällande 
graden av förlossningsrädsla, depressiva symtom, 
sömnsvårigheter, ångestsymtom och katastroftankar kring 
smärta? 

Variabler Totalpoäng på skalorna WDEQ, PCS, ISI, HADSa och HADSd 
 Grupperna förstföderskor och omföderskor 
N 173 
Analyser och test ANOVA 
 Kruskal-Wallis 
Frågeställning 3  Hur stor andel av förstföderskor respektive omföderskor uppvisar 

kliniska respektive subkliniska nivåer av ångest-, depressiva 
symtom, katastroftankar kring smärta, sömnsvårigheter samt 
förlossningsrädsla? 

Variabler Totalpoäng på skalorna WDEQ, PCS, ISI, HADSa och HADSd indelat 
efter resultat 

 Grupperna förstföderskor och omföderskor 

N 173 
Analyser och test Korstabeller 
 Chi2 test 
 Visuell inspektion 
Not. N= antal personer; WDEQ= Wijma Delivery Expecantcy Scale; PCS= Pain 
Catastrophizing Scale; ISI= Insomnia Severity Index; HADS= Hospital Anxiety and 
Depression Scale; a= ångest; d= depression. 
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Resultat 

Frågeställning 1. Finns något samband mellan förlossningsrädsla och grad av 

katastroftankar, förekomst av sömnsvårigheter, ångestsymtom samt depressiva 

symtom? 

För att undersöka om det fanns ett samband mellan variablerna förlossningsrädsla och 

grad av katastroftankar, förekomst av sömnsvårigheter, ångest- samt depressiva symtom 

genomfördes Spearmans korrelationsanalys. I tabell 2 nedan redovisas resultatet av analysen.   

Tabell 2 

Spearman korrelationer mellan förlossningsrädsla och katastroftankar kring smärta, 
sömnsvårigheter, ångestsymtom och depressiva symtom. N= 173 

 PCS ISI HADSa HADSd 

WDEQ 0,507** 0,144 0,396** 0,264** 

Not. N=antal personer, WDEQ= Wijma Expectancy Delivery Questionnaire PCS= Pain 
Catastrophizing Scale ISI= Insomnia Severity Index 
HADS= The Hospital Anxiety and Depression Scale a=ångestsymtom d=depressiva 
symtom 
**p<.01 two tailed 

 

Tabell 2 visar att det fanns en starkt och signifikant positivt samband mellan 

förlossningsrädsla och katastroftankar kring smärta (Field, 2013). Tabellen visar även på 

medelstarka statistiskt signifikanta, positiva samband mellan förlossningsrädsla och 

ångestsymtom samt depressiva symtom. Det fanns inget signifikant samband mellan 

förlossningsrädsla och sömnsvårigheter.  

Sammanfattningsvis fanns ett samband mellan förlossningsrädsla och tre av de 

undersökta variablerna. En högre grad av förlossningsrädsla samvarierade med en större 

förekomst av katastroftankar kring smärta och en högre grad av ångestsymtom och depressiva 

symtom.  
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Frågeställning 2. Skiljer sig förstföderskor och omföderskor som grupp åt gällande 

graden av förlossningsrädsla, depressiva symtom, sömnsvårigheter, ångestsymtom och 

katastroftankar kring smärta? 

För att undersöka om det fanns en skillnad i hur först- och omföderskor upplevde och 

skattade förlossningsrädsla, sömnsvårigheter, depressiva symtom, ångestsymtom och 

katastroftankar kring smärta genomfördes en ANOVA. Då datan inte var normalfördelad 

kompletterades analysen med det icke- parametriska testet Kruskal-Wallis. Resultatet från 

Kruskal-Wallis skiljde sig inte från resultatet från ANOVA. I tabell 3 nedan redovisas 

resultatet av jämförelsen. 

Tabell 3 

Jämförelser av medelvärden (M) och standardavvikelse (SD) för omföderskor och 
förstföderskor för respektive variabel. F-värden och p-värden för ANOVA. 

 Förstföderskor 
(N=74) M (SD) 

Omföderskor 
(N=99) M (SD) 

F-värde P-värde 
(two-tailed) 

WDEQ 62,43  (23,24) 55,83 (23,85) 3,32 0,07 (ns) 

PCS 7,86 (4,63) 8,03 (5,54) 2,88 0,09 (ns) 

ISI 16,85 (10,81) 14,24 (9,36) 0,04 0,84 (ns) 

HADS-a 5,47 (3,70) 4,94 (3,66) 0,90 0,35 (ns) 

HADS-d 3,62 (2,70) 3,61 (2,77) ,001 0,97 (ns) 

Not. N=antal personer, WDEQ= Wijma Expectancy Delivery Questionnaire PCS= Pain 
Catastrophizing Scale ISI= Insomnia Severity Index 
HADS= The Hospital Anxiety and Depression Scale a=ångestsymtom d=depressiva symtom 
ns= ej signifikant. Analys med Kruskal-Wallis i enighet med erhållen signifikans för 
ANOVA. 

 
Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan förstföderskor och omföderskor 

gällande variablerna förlossningsrädsla, katastroftankar kring smärta, sömnsvårigheter, 

ångestsymtom eller depressiva symtom. Det fanns dock trender till signifikanta skillnader 
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(p<0,1) mellan grupperna gällande förlossningsrädsla (F(1,172 )= 3,32, p= 0,07) och 

katastroftankar kring smärta (F(1,172)= 2,88, p= 0,09). 

 

Frågeställning 3. Hur stor andel av förstföderskor respektive omföderskor uppvisar 

kliniska respektive subkliniska nivåer av ångestsymtom och depressiva symtom, 

katastroftankar kring smärta, sömnsvårigheter samt förlossningsrädsla? 

För att undersöka hur många först- respektive omföderskor som uppvisade kliniska 

respektive subkliniska nivåer av förlossningsrädsla, störningar av sömnen, katastroftankar 

kring smärta, ångestsymtom och depressiva symtom skapades korstabeller. För att undersöka 

sambanden mellan klassificeringarna av först- och omföderskor användes Chi2 test. Den 

förväntade frekvensen i vissa fält i korstabellerna understeg det kritiska värdet 5 därför 

kontrollerades sannolikheten i de erhållna Chi2 värdena även med Fishers exact test. Då 

korstabellerna innehöll fler än fyra fält och Chi2-test endast visar ett resultat på huruvida det 

finns ett samband mellan variablerna i korstabellen som helhet, kontrollerades även om det 

fanns signifikanta skillnader mellan variablerna inom varje fält. Detta gjordes genom att 

jämföra de standardiserade residualvärden som erhållits i korstabellerna mot de kritiska 

värdena för signifikans på p<.05 vilket är ±1,96 (Field, 2013).  

I tabell 4, 5, 6, 7 och 8 redovisas resultatet av korstabellerna där andelen först- 

respektive omföderskor i varje variabelgrupp redovisas i procent.  

 

Tabell 4 

Andel förstföderskor och omföderskor med olika grader av förlossningsrädsla. N= 173 

 Ingen 
rädsla 

Mild 
rädsla 

Måttlig 
rädsla 

Svår 
rädsla 

Förlossningsfobi Totalt 

Förstföderskor 8,1 % 55,8 % 19,9 % 10,8 % 5,4 % 100 % 

Omföderskor 18,2 % 47,5 % 21,2 % 8,1 % 5,1 % 100 % 
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Not. N= 173. Ingen rädsla 0-34. WDEQ. Mild rädsla 35-65. Måttlig rädsla 66-84. Svår 
rädsla 85-99. Förlossningsfobi 100-165.  

 

Tabell 5 

Andel förstföderskor med olika grader av ångestsymtom. N=173 

 Inga 
symtom 

Milda 
symtom 

Måttliga 
symtom 

Allvarliga 
symtom 

Totalt 

Förstföderskor 77 % 13,5 % 6,8 % 2,7 % 100 % 

Omföderskor 80,8 % 10,1 % 7,1 % 2,0 % 100 % 

Not. N= antal personer. Inga symtom HADSa 0-7. Milda symtom 8-10. Måttliga symtom 
11-14. Allvarliga symtom 15-24.  

 

Tabell 6 

Andel förstföderskor med olika grader av depressiva symtom. N=173 

 Inga 
symtom 

Milda 
symtom 

Måttliga 
symtom 

Allvarliga 
symtom 

Totalt 

Förstföderskor 90, 5 % 6,8 % 2,7 % 0,0 % 100 % 

Omföderskor 88,9 % 9,1 % 1,0 % 1,0 % 100 % 

Not. N= antal personer. Inga symtom HADSd 0-7. Milda symtom 8-10. Måttliga symtom 
11-14. Allvarliga symtom 15-24.  

 

Tabell 7 

Andel förstföderskor och omföderskor med olika grader av sömnsvårigheter N=173 

 Inga 
symtom 

Milda 
symtom 

Måttliga 
symtom 

Allvarliga 
symtom 

Totalt 

Förstföderskor 51,4 % 39,2 % 9,5 % 0,0 % 100 % 

Omföderskor 53,5 % 33,3 % 12, 1 % 1,0 % 100 % 

Not. N= antal personer. Inga symtom ISI 0-7. Milda symtom ISI 8-14. Måttliga symtom 15-
51. Allvarliga symtom 22-28.  
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Tabell 8 

Andel förstföderskor och omföderskor med katastroftankar kring smärta. N= 173 

 Inte klinisk nivå Subklinisk nivå Klinisk nivå Totalt 

Förstföderskor 67,2 % 22 % 10,8 % 100 % 

Omföderskor 75,8 % 18,2 % 6,1 % 100 % 

Not. N= antal personer Inte klinisk nivå PCS 0-19, Subklinisk nivå PCS 20-29 
Klinisk nivå PCS 30-52.  

 

 

I tabell 4 framgår en skillnad på 10,1 procentenheter mellan andelen förstföderskor (8,1 

%) och andelen omföderskor (18,2 %) som inte upplevde någon förlossningsrädsla där färre 

omföderskor än förstföderskor upplevde rädsla. Mild förlossningsrädsla upplevdes av något 

fler förstföderskor (55,8 %) än omföderskor (47,5 %). Genom att studera tabell 5, 6 och 7 

framgår att det endast skiljde ett fåtal procentenheter mellan förstföderskor och omföderskor 

gällande de olika graderna av ångestsymtom, depressiva symtom och förekomsten av 

sömnsvårigheter. Tabell 8 visar att en något högre andel omföderskor (75,8 %) än 

förstföderskor (67,2 %) inte hade varken subkliniska eller kliniska nivåer av katastroftankar 

kring smärta. 

Chi2 testen visade inte på några signifikanta samband mellan om kvinnorna var 

förstföderskor och omföderskor gällande olika nivåer av förlossningsrädsla eller 

katastroftankar kring smärta. Fishers exact test överensstämde med erhållen signifikans för 

Chi2 i alla jämförelserna. Jämförelserna av de standardiserade residualvärdena nådde inte upp 

till det kritiska värdet för signifikans i något fall.  

Sammanfattningsvis fanns vissa skillnader mellan olika nivåer av variablerna hos 

omföderskor och förstföderskor. Ingen av dessa skillnader var dock statistiskt signifikant. 
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Diskussion 

Den aktuella studien syftade till att undersöka om det förelåg skillnader mellan först- 

och omföderskor på variablerna förlossningsrädsla, sömnsvårigheter, katastroftankar kring 

smärta samt ångest- och depressiva symtom. Studien ämnade även undersöka antalet först- 

respektive omföderskor som upplevde olika nivåer av dessa variabler, dvs. hur många 

förstföderskor och hur många omföderskor som förekom i varje klinisk eller subklinisk nivå. 

Studien avsåg även att undersöka det eventuella sambandet mellan förlossningsrädsla och 

katastroftankar kring smärta, sömnsvårigheter, ångestsymtom och depressiva symtom. 

Signifikanta positiva samband förelåg mellan förlossningsrädsla och förekomst av 

depressiva symtom, ångestsymtom samt katastroftankar kring smärta men inget signifikant 

samband mellan förlossningsrädsla och sömnsvårigheter kunde påvisas. Studiens resultat 

visar att först- och omföderskor inte signifikant skiljer sig åt gällande upplevd 

förlossningsrädsla, förekomst av sömnsvårigheter, depressiva symtom, katastroftankar kring 

smärta eller ångestsymtom. Omföderskor och förstföderskor skiljde sig inte signifikant åt i 

antal och procentandelar gällande katastroftankar kring smärta, depressiva symtom, 

ångestsymtom och sömnsvårigheter. Det fanns en stor procentuell skillnad i hur många 

omföderskor som inte upplevde förlossningsrädsla jämfört med hur många förstföderskor som 

inte skattade någon rädsla, men inte heller denna skillnad var signifikant. 

 

Frågeställning 1. Finns något samband mellan förlossningsrädsla och grad av 

katastroftankar, förekomst av sömnstörningar, ångestsymtom samt depressiva symtom? 

Mellan förlossningsrädsla och variablerna depressiva symtom, ångestsymtom och 

katastroftankar kring smärta fanns signifikanta positiva samband. Studien fann inget samband 

mellan förlossningsrädsla och variabeln sömnsvårigheter. Den aktuella studien kunde 

replikera tidigare forsknings resultat gällande sambandet mellan ångestsymtom och 
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förlossningsrädsla samt depressiva symtom och förlossningsrädsla. Storksen, Eberhard-Gran, 

Garthus-Niegel & Esklid (2012) fann att gravida kvinnor med ångestsymtom eller depressiva 

symtom hade en högre andel av förlossningsrädsla än kvinnor utan dessa symtom. Hade 

kvinnorna både depressiva symtom och ångestsymtom samtidigt ökade risken för 

förlossningsrädsla ytterligare (Storksen et al., 2012). I en studie av Saisto et al. (2001) 

återfanns generell ångest som en av de stora predikorerna för förlossningsrädsla, vilket också 

kan vara en förklaring till sambandet mellan dessa två psykologiska faktorer. 

Vidare hittades ett samband mellan katastroftankar kring smärta och 

förlossningsrädsla. Rädsla för förlossningssmärta har tidigare visat sig vara en komponent i 

förlossningsrädsla (Geissbuehler & Eberhard, 2002). Utifrån beskrivningen av katastroftankar 

samt modellen för smärtrelaterad rädsla (Linton, 2013) är en möjlighet till katastroftankar 

gällande förlossningssmärta att den gravida ständigt tänker på smärtan i andra situationer i 

livet, upplever en hjälplöshet kring smärta i allmänhet samt förstorar upp smärta när hon 

upplever den (Flink & Mroczek, 2006). Dessa tankemönster kan öka hennes anspänning inför 

upplevelsen av smärta, den uppmärksamhet hon riktar mot smärtsensationer samt öka 

sannolikheten att hon på olika sätt försöker undkomma smärtan. Samtidigt kan kognitionerna 

också bidra till att minska hennes förmåga att använda adaptiva strategier för att hantera 

smärtan. Genom de här processerna bidrar katastroftankarna till att smärtan upplevs mer 

intensivt vilket i sin tur bekräftar katastroftankarna kring smärtan som ohanterlig och farlig. 

När kvinnan sedan står inför tanken på smärtan vid förlossningen, vilket är en mycket intensiv 

upplevelse av smärta, kan hon tänkas använda sina tidigare inlärda kognitiva strategier för att 

tänka kring och hantera smärtan. Detta kan då göra att hon får katastroftankar även kring 

smärtan vid förlossningen (Flink & Mroczek, 2006). 

Att den aktuella studien inte fann ett samband mellan sömnsvårigheter och 

förlossningsrädsla kan ha sin förklaring i det komplicerade att studera sömn som en fristående 
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psykologisk faktor (Dørheim et al., 2012). Tidigare forskning har vidare å ena sidan funnit att 

många gravida kvinnor upplever störningar i sömnen, men å andra sidan inte påvisat något 

samband med förlossningsrädsla (Mindell & Jacobson, 2000).  

Sambanden mellan förlossningsrädsla och katastroftankar, ångestsymtom och 

depressiva symtom skulle också kunna förklaras utifrån den tidigare nämnda stress- och 

sårbarhetsmodellen (Zubin & Spring, 1977). Det är möjligt att se graviditeten och den 

stundande förlossningen som en påfrestning då den innebär en mängd olika förändringar för 

kvinnan både fysiskt och socialt. Denna förändring skulle kunna fungera som en katalysator 

för upplevelsen av ohälsa, framförallt hos de kvinnor som redan tidigare har en ökad 

sårbarhet. Om kvinnan redan innan graviditeten upplever ohälsa, t ex. i form av depressiva 

symtom, kan de ursprungliga symtomen fungera som en sårbarhetsfaktor vilken gör kvinnan 

mer mottaglig för upplevelsen av ytterligare psykisk ohälsa, exempelvis i form av 

förlossningsrädsla. Upplevelsen av någon av form av ohälsa skulle alltså kunna fungera som 

en sårbarhet som tillsammans med påfrestningen i form av en graviditet ökar sannolikheten 

för att uppleva ytterligare problematik. Detta skulle kunna förklara hur förekomsten av 

förlossningsrädsla är kopplat till högre förekomst av annan psykisk ohälsa. Det går dock inte 

att dra några slutsatser om kausala samband utifrån studien. Det går alltså inte att säga något 

om vilken typ av ohälsa som föregår uppkomsten av ytterligare ohälsa eller om det finns en 

viss tredje variabel vilken påverkar sambandet som inte undersökts i denna studie. 

 

Frågeställning 2. Finns skillnader mellan förstföderskor och omföderskor i graden av 

upplevd förlossningsrädsla, depressiva symtom, sömnsvårigheter, ångestsymtom och 

katastroftankar kring smärta? 

I den aktuella studien framkom att först- och omföderskor inte skiljde sig åt i graden 

av total upplevd förlossningsrädsla. Detta motsäger tidigare forskning som beskrivit att 
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förlossningsrädsla varierar i grad beroende på om kvinnan är först- eller omföderska 

(Nieminen et al., 2009; Rouhe et al., 2009). Omföderskor och förstföderskor skiljer sig heller 

inte signifikant åt gällande sömnsvårigheter, katastroftankar kring smärta, depressiva symtom 

eller ångestsymtom i denna studie. Resultaten visar dock en trend till signifikanta skillnader 

mellan först- och omföderskor gällande förlossningsrädsla och katastroftankar kring smärta.  

Trenden till signifikanta skillnader i förlossningsrädsla skulle kunna tydas som att 

omföderskor tidigare genomgått en förlossning och att erfarenheten av denna process kan ha 

en inverkan på kvinnans upplevelse av rädsla inför förlossningen (Saisto et al., 1999). Om 

tidigare förlossningar varit en positiv upplevelse för kvinnan så är en möjlighet att hon 

upplever mindre rädsla inför den kommande förlossningen baserat på sina tidigare 

erfarenheter. Har förlossningen istället varit en negativ upplevelse för kvinnan är det möjligt 

att hon istället känner en starkare rädsla inför sin kommande förlossning (Waldenström et al., 

2004). För en förstföderska är förlossningen något hon ännu inte har upplevt vilket skulle 

kunna innebära att hon är mer benägen att uppleva rädsla då hon inte har någon erfarenhet av 

det som ligger framför henne. Tidigare studier har visat att fler förstföderskor har 

förlossningsrädsla under graviditeten jämfört med omföderskor, men att det är en större andel 

av omföderskorna som upplever svår rädsla (Nieminen et al., 2009). Detta kunde inte 

replikeras i denna studie.  

De skiftande erfarenheterna av tidigare förlossningar skulle även kunna förklara 

trenden till skillnader mellan först- och omföderskor gällande katastroftankar kring smärta, 

där omföderskor som grupp upplevde en något högre grad av katastroftankar jämfört med 

förstföderskor. Tidigare negativa erfarenheter av smärta vid förlossningen skulle kunna 

förklara att omföderskor på gruppnivå skattar en högre grad av katastroftankar kring smärta 

jämfört med förstföderskor. En förklaring till att gravida kvinnor överhuvudtaget upplever 

katastroftankar inför smärtan i samband med förlossningen kan vara att kvinnorna också har 
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överdriva negativa tankar om smärta i allmänhet samt upplever rädsla inför förlossningen 

(Sullivan et al., 2001). Tanken på smärtan vid den kommande förlossningen är även en av de 

stora orosorsakerna vid förlossningsrädsla (Geissbuehler & Eberhard, 2002). 

Katastroftankarna som finns inför det rädsloframkallande stimulit bidrar till en ond cirkel av 

ruminerande, hjälplöshet och fokusering på smärtan vilket kan förvärra rädslan inför 

förlossningen och vidmakthålla upplevelsen av katastroftankar kring smärta (Linton & Shaw, 

2011). Det är dock viktigt att lyfta fram att deltagarna i den aktuella studien överlag hade låga 

nivåer av katastroftankar, de ligger långt under kliniska nivåer oavsett om de är förstföderskor 

eller omföderskor (Osman et al., 2000). Kvinnorna i denna studie upplevde alltså generellt 

inte katastroftankar kring smärta på en sådan nivå att det räknas som besvärande. 

I denna studie framkom inga signifikanta skillnader mellan först- och omföderskor 

gällande förekomsten av sömnsvårigheter. En möjlig förklaring skulle kunna vara att 

graviditeten i sig för med sig sömnsvårigheter för många kvinnor vilket gör att det inte finns 

några skillnader mellan om- och förstföderskorna då de alla är gravida. Sömnstörningar som 

insomni och frekventa uppvaknanden har i tidigare forskning visat sig vara vanligt 

förekommande hos gravida (Mindell & Jacobson, 2000). I tidigare studier har blandade 

resultat framkommit, där påvisade skillnader både mellan först- och omföderskors upplevelse 

av sömnsvårigheter funnits men det finns även studier som inte funnit några signifikanta 

skillnader (Hall et al., 2009; Signal et al., 2007). Ytterligare studier behövs för att kunna dra 

slutsatserna kring eventuella skillnader i förekomsten av sömnsvårigheter hos först- och 

omföderskor. Det framkom inga signifikanta skillnader mellan kvinnorna gällande depressiva 

symtom, vilket motsäger resultaten från tidigare studier (Figueiredo & Conde, 2011). 

Inga signifikanta skillnader framkom mellan om- och förstföderskor gällande 

förekomsten av ångest. Resultaten från tidigare studier har varit blandade och visat på att 

förekomsten hos de olika grupperna har varierat under graviditetens gång och skillnaderna har 
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varit som störst under graviditetens första och sista månader (Figueiredo & Conde, 2011; 

Teixeira et al., 2009).  

Resultatet av den aktuella studien fann endast trender till signifikanta skillnader 

mellan först- och omförderskor gällande förlossningsrädsla och katastroftankar samtidigt som 

tidigare forskning har funnit signifikanta skillnader gällande förlossningsrädsla (Rouhe et al., 

2009). Det är möjligt att deltagarantalet har haft en påverkan på resultatet och att ett större 

urval skulle visa statistiskt signifikanta skillnader mellan först- och omföderskor vad gäller 

dessa psykologiska variabler då ett större urval ökar sannolikheten för att finna de skillnader 

som faktiskt finns. Även indelningen av kvinnorna i grupperna först- och omföderskor kan ha 

haft en påverkan på resultatet. Det kan finnas stor varians inom grupperna rörande 

förekomsten av de olika variablerna som inte fångas upp genom att kvinnorna delas in efter 

paritet. Det kan också vara så att även om det inte finns skillnader i förekomsten av de 

psykologiska variablerna mellan grupperna, kan det finnas skillnader gällande orsakerna till 

dem. Detta kan betyda att orsakerna till omföderskornas skattade förlossningsrädsla eller grad 

av sömnsvårigheter skiljer sig från de orsaker som ligger bakom förstföderskornas 

skattningar. Ett exempel skulle kunna vara att en omföderska och en förstföderska skattar lika 

hög grad av förlossningsrädsla men att förstföderskans rädsla beror på rädsla inför den smärta 

hon förväntar sig uppleva vid förlossningen medan omföderskans rädsla grundar sig i den 

erfarenhet hon har från tidigare förlossning. Dessa eventuella skillnader går dock inte att se i 

denna studie. 

 

Frågeställning 3. Hur stor andel av förstföderskor respektive omföderskor uppvisar 

kliniska respektive subkliniska nivåer av ångest, depressiva symtom, katastroftankar 

kring smärta, sömnsvårigheter samt förlossningsrädsla? 
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Andelarna omföderskor och förstföderskor på de olika nivåerna av depressiva 

symtom, ångestsymtom samt nivåer av sömnstörningar varierade endast ett fåtal 

procentenheter. 

Något fler förstföderskor upplevde mild förlossningsrädsla jämfört med omföderskor. 

Betydligt fler förstföderskor än omföderskor upplevde förlossningsrädsla i någon grad jämfört 

med omföderskor där en högre andel inte upplevde någon nivå av förlossningsrädsla. Detta 

ligger i linje med resultat från tidigare studier som visat att måttlig rädsla för förlossningen är 

mer vanligt förekommande hos förstföderskor samt att fler förstföderskor än omföderskor 

upplever förlossningsrädsla (Nieminen et al., 2009). I denna studie framkom inte några 

signifikanta skillnader mellan förstföderskor och omföderskor gällande nivåer av 

förlossningsrädsla trots att betydande procentuella skillnader uppvisades. 

Något färre omföderskor än förstföderskor uppgav sig ha katastroftankar kring smärta, 

men skillnaden var inte signifikant. På gruppnivå uppmättes dock omföderskor generellt 

uppleva en högre grad av katastroftankar än förstföderskorna. Det kan alltså vara så att färre 

omföderskor totalt hade katastroftankar kring smärta men att de omföderskor som hade 

katastroftankar hade högre nivåer av dem. Även här kan tidigare erfarenheter av förlossningen 

spela in, där de omföderskor som haft negativa förlossningserfarenheter skulle kunna uppleva 

högre nivåer av katastroftankar kring smärta. Omföderskorna vet generellt vilken sorts smärta 

som väntar dem vid förlossningen och kan därför möjligen uppleva mindre katastroftankar 

inför dem. 

 

Svagheter och styrkor med studien 

Deltagarna i studien visade sig vara en mycket homogen grupp. Det kan därför 

ifrågasättas om deltagarna är representativa för gravida kvinnor generellt i Sverige. Detta kan 

utgöra en svaghet gällande den externa validiteten, dvs. generaliserbarheten hos resultaten till 
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personer och situationer utanför studien (Kazdin, 2009). Merparten av kvinnorna var födda i 

Sverige (96,5 %) och sammanboende med en partner (99,4 %). I Sverige är ca 25 % av alla 

föderskor under ett år födda utanför Sverige, och i denna studie var denna andel endast 3,5 % 

(6 stycken av 173 deltagare) (Socialstyrelsen, 2014). En bidragande faktor till detta var 

antagligen att kvinnor med begränsade kunskaper i svenska språket inte inkluderades, vilket 

gör att många kvinnor med utländsk härkomst saknas. Att kvinnorna rekryterades från två län 

där både stad och landsbygd finns representerat kan tänkas vara en faktor som istället stärker 

den externa validiteten. 

Exkulsionskriteriet gällande kunskaper i svenska språket kan också ha bidragit till att 

minska variansen gällande kvinnornas bakgrund. Det är möjligt att bakgrundsvariabler som 

rör socioekonomisk status, dvs. utbildningsnivå, yrkesstatus och inkomstnivå kan vara 

kopplade till språkkriteriet. Kvinnorna som inkluderades i studien hade övervägande Sverige 

som födelseland och statistik visar att exempelvis arbetslösheten hos utrikesfödda kvinnor är 

betydligt högre än för kvinnor födda i Sverige (15,4 % jämfört med 5,1 %) samt att 

utbildningsnivån skiljer sig åt (Statistiska Centralbyrån, 2014b). Hade studien inkluderat fler 

kvinnor med utländskbakgrund är det möjligt att det hade funnits en större varians gällande 

dessa faktorer.  

Rekryteringen av barnmorskor som deltog genom att distribuera enkäten till utvalda 

patienter var inledningsvis svår, framförallt i Örebro. Under våren var barnmorskorna 

involverade i ett antal andra studier vilket medförde upplevelsen av en hög arbetsbörda och 

litet utrymme för den aktuella studien. Problemet med den inledningsvis svåra rekryteringen 

löstes genom att många barnmorskor och vårdcentraler ändå hade ett intresse för deltagande. 

Barnmorskorna fick också stöttning och tillgänglighet från forskarteamet - eventuella frågor 

besvarades relativt snabbt och uppmuntran gavs genom mail till alla delaktiga barnmorskor. 
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När nya enkäter, kuvert eller samtyckesblad behövdes skickades nya ut omedelbart för att 

underlätta arbetet. 

I den aktuella studien föreligger möjligen en låg statistisk Power där resultaten inte 

visar en signifikant skillnad även om de visar på tendenser mot ett visst resultat. För att kunna 

förkasta att om- och förstföderskor inte skiljer sig åt vad gäller t ex. grad av förlossningsrädsla 

bör ett större sample användas då detta ökar sannolikheten att finna signifikanta skillnader om 

sådana finns. Sannolikheten för att kunna dra slutsatser kring att förkasta nollhypotesen ökar 

ju större urvalet är (Field, 2013). Nollhypotesen i denna studie är att det inte föreligger någon 

skillnad mellan först- och omföderskor gällande de olika psykologiska variablerna. 

En styrka med den aktuella studien är att både först- och omföderskor omfattas av 

undersökningen vilket få andra studier inom området obstetrik tidigare har gjort, framförallt 

inom området förlossningsrädsla. Att både inkludera kvinnor med tidigare erfarenheter av 

barnafödande och kvinnor utan dessa erfarenheter möjliggör undersökningar av om tidigare 

förlossningsupplevelser påverkar förekomsten av olika psykologiska faktorer. På detta vis 

bidrar denna studie med kompletterande kunskap inom fältet. 

De instrument som användes i enkäten har god reliabilitet och hög intern konsistens, 

vilken också är en styrka i denna studie. Att måtten som använts är standardiserade och 

utprovade sedan tidigare talar för en god intern validitet i enkäten. Med detta menas 

trovärdigheten i de slutsatser som dras av mätningarna (Field, 2013). 

Ytterligare en styrka med studien är att barnmorskorna varit den inledande kontakten 

för kvinnorna där de kunnat tillhandahålla information om studien mer personligt, direkt vid 

mötet efter kvinnans rutinultraljud, kunnat svara på frågor vid mötet och varit de som gjort 

bedömningen av eventuell exklusion ur studien baserat på sin kunskap inom området.  
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Framtida forskning 

Omkring 25 % av alla kvinnor upplever någon gång i livet psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2010). Psykisk ohälsa under graviditeten påverkar inte bara den blivande 

modern utan även fostret (Field et al., 2006). Framtida forskning på området graviditet och 

förlossning är därför extra viktig. Sambandet mellan förlossningsrädsla och katastroftankar 

kring smärta, depressiva symtom och ångestsymtom kunde stärkas genom den aktuella 

studien men behöver replikeras vidare. Då denna studie påvisar ett samband mellan 

upplevelsen av förlossningsrädsla och andra psykologiska faktorer men inte har möjlighet att 

säga något om ett kausalt samband skulle det vara intressant att följa kvinnor som redan innan 

de blir gravida upplever exempelvis katastroftankar kring smärta och undersöka om dessa 

kvinnor är mer benägna att uppleva förlossningsrädsla än kvinnor utan denna möjliga 

sårbarhet. 

Studien är endast en tvärsnittsstudie och det vore relevant med longitudinella studier 

som jämför förekomsten av omföderskors och förstföderskors upplevelse av 

förlossningsrädsla och psykisk ohälsa under hela graviditeten, för att på så sätt kunna 

undersöka hur komponenterna förhåller sig till varandra och om det finns skillnader över tid. 

Att genomföra studier på en större grupp deltagare i framtiden kan vara ett sätt att vidare 

undersöka de trender som framkommit i den aktuella studien. Frågan om förlossningsfobi och 

det mörkertal som finns där vissa kvinnor är så pass rädda att de undviker en graviditet bör 

också tas i beaktning i vidare studier och omfatta attityder även hos kvinnor som inte är 

gravida. 

 
Slutsatser 

Det finns ett samband mellan förlossningsrädsla och katastroftankar kring smärta, 

depressiva symtom och ångestsymtom. Förlossningsrädsla är alltså kopplat till katastroftankar 

kring smärta, förekomsten av depressiva symtom och förekomsten av ångestsymtom. För att 
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fånga upp kvinnor med förlossningsrädsla kan det därmed vara lämpligt att även efterfråga 

upplevelsen av symtom på dessa variabler. Om de kvinnor som upplever problematik med 

depression, ångest eller katastroftankar kan fångas upp under graviditeten och få hjälp och 

stöd är det möjligt att även förekomsten av förlossningsrädsla minskar då dessa variabler är 

korrelerade med varandra.  

Deltagarna i denna studie var en homogen grupp jämfört med gravida kvinnor 

generellt i Sverige. Det är därför svårt att uttala sig om huruvida de resultat som framkommit i 

studien stämmer med resultaten generellt för förstföderskor och omföderskor i Sverige. 

Vi hoppas att den aktuella studien bidragit till att öka förståelsen kring hur 

psykologiska faktorer är kopplade till förlossningsrädsla samt har visat värdet av att fortsätta 

undersöka om- och förstföderskors upplevelse av graviditeten. 
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Bilaga 1: Informationsblad om studien 

 

 

Förlossningsrelaterad rädsla och oro hos gravida kvinnor 

Vi vänder oss till dig med anledning av en studie kring gravida kvinnors oro och rädsla inför förlossningen. 

Förlossningsrädsla är vanligt. Omkring 80 % av alla gravida upplever någon form av rädsla kopplad till sin 

kommande förlossning, och ungefär 15 % besväras av relativt svår rädsla. Trots att det är så vanligt att känna 

rädsla och oro inför sin förlossning saknas fortfarande mycket kunskap kring fenomenet och hur det ska 

behandlas. För att öka kunskapen kring förlossningsrädsla behöver vi veta mer om hur både personer med 

rädsla och personer utan förlossningsrädsla tänker kring sin kommande förlossning. Vi behöver också veta mer 

om hur gravida kvinnor gör för att hantera eller uppleva mindre förlossningsrelaterad oro och rädsla. 

Studien vänder sig till dig som har passerat vecka 20 i din graviditet, och det spelar ingen roll om du är 

förstföderska eller omföderska. Ditt deltagande är mycket uppskattat oavsett i vilken grad du känner rädsla 

eller oro inför förlossningen. Bland de ca 500 kvinnor som deltar i enkäten utlottas 4 presentkort à 500kr hos 

Polarn O Pyret.   

Studien  genomförs  vid  Mittuniversitetet  i  Östersund,  avdelningen  för  psykologi,  med  samarbete  från 
Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro Universitet. Du deltar i undersökningen genom 
att besvara enkäten och  lägga den  i det medföljande kuvert. Förslut kuvertet och  lägg det direkt  i brevlådan. 
Portot är redan betalt. Enkäten tar cirka 30 minuter att fylla i. Om du känner att du blir trött under tiden får du 
gärna ta en paus och fortsätta fylla i enkäten vid ett senare tillfälle. 
 
Vi är medvetna om att vissa av frågorna kan upplevas som känsliga. Om formuläret väcker jobbiga tankar kan 

det vara bra om du tar upp dessa med din barnmorska vid ditt nästa besök på mödrahälsovården. Att du fyller i 

enkäten eller väljer att inte göra det påverkar inte din tillgång till vidare mödrahälsovård, och hälso‐ och 

sjukvårdspersonal har inte tillgång till dina enkätsvar. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst under ifyllandet av enkäten välja att avbryta, utan att ange 

någon särskild förklaring. Dina svar kommer att hanteras avidentifierat, och på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Resultatet av studien kommer endast att redovisas på gruppnivå. All uppgiftshantering 

sker i enlighet med Offentlighets‐ och sekretesslagen (2009:400) och Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204). 

Mittuniversitetet ansvarar för genomförandet av studien, och för hanteringen av dina personuppgifter. 

Projektansvarig är Johanna Thomtén. Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet, Sundsvall (Holmgatan 10, 

851 70 Sundsvall). Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per år kostnadsfritt ta del av den 

information du lämnat, och vid eventuella fel få dessa korrigerade. Vid sådant önskemål vänd dig skriftligt till 

Johanna Thomtén. Personuppgiftsombud är Arne Wahlström, 060‐14 88 83. 

Har du frågor kring studien eller området får du gärna vända dig till någon av oss. 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

Elisabet Rondung leg psykolog, doktorand 

elisabet.rondung@miun.se     

Ida Flink leg psykolog, Phd   

ida.flink@oru.se 

Johanna Thomtén Projektledare, leg psykolog, Phd 
johanna.thomten@miun.se 

   

Amina Abdullahi psykologkandidat 

amiabv101@studentmail.oru.se   

Ellen Ljungman Gustafsson psykologkandidat 

ellljh101@studentmail.oru.se 

Kajsa Herlin psykologkandidat 

kajhev111@studentmail.oru.se 
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Bilaga 2: Samtyckesformulär 

Samtyckesformulär – Förlossningsrelaterad rädsla och oro hos gravida kvinnor 

Deltagandet i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet utan att ange skäl för det. Dina svar 

kommer att hanteras avidentifierat, och på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Resultatet av 

studien kommer endast att redovisas på gruppnivå.  

Mittuniversitetet ansvarar för genomförandet av studien, och för hanteringen av dina personuppgifter. All 

uppgiftshantering sker i enlighet med Offentlighets‐ och sekretesslagen (2009:400) och Personuppgiftslagen 

(PuL, 1998:204). Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per år kostnadsfritt ta del av den 

information du lämnat, och vid eventuella fel få dessa korrigerade. Vid sådant önskemål vänd dig skriftligt till 

Johanna Thomtén. Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet, Sundsvall (Holmgatan 10, 851 70 Sundsvall).  

Ansvariga 

Forskningshuvudman: Mittuniversitetet 

Företrädare för forskningshuvudmannen: Ingrid Zakrisson, avdelningschef vid Avdelningen för Psykologi 

Projektansvarig: Johanna Thomtén 

Personuppgiftsombud: Arne Wahlström, 060‐14 88 83 

Kontaktperson Örebro: Ida Flink 

Samtycke 

Härmed intygar jag att jag har informerats om studien Förlossningsrelaterad rädsla och oro hos gravida 

kvinnor avseende dess syfte och behandlingen av mina svar på enkäten. Jag har fått möjlighet att ställa frågor, 

samt få dessa bevarade. Jag samtycker till att delta i enkätstudien samt till att mina personuppgifter behandlas 

i undersökningen.  

Datum            

 

Ort            

 

Personnummer          

 

Telefonnummer          

 

E‐post            

 

Underskrift            

 

Namnförtydligande          
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Bilaga 3: Enkät 

DEL 1 – DIN BAKGRUND OCH DIN GRAVIDITET 
 

1. Hur gammal är du?                                   År 

 

2. Hur långt gången är du i din graviditet?       fullgångna graviditetsveckor 

 

3. Antal väntade barn  

 

4. Besväras du för närvarande av någon eller några av följande graviditetskomplikationer? 
Ringa in eventuella alternativ som gäller för dig 

a. Havandeskapsförgiftning 

b. Graviditetsdiabetes 

c. Svår foglossning  

d. Lågt sittande moderkaka 

e. Blödningar 

f. Annat, nämligen  

 

5. Om du tidigare har fött barn, var vänlig ange förlossningssätt. 
Markera med X, ange ett eller flera årtal, samt aktuell orsak 

 

        Vaginal förlossning (via slidan)  År:  

     Planerat kejsarsnitt på grund av medicinsk orsak       År: 

         Orsak:  

  Planerat kejsarsnitt utifrån mitt önskemål                År:  

  Orsak:  

  Akut kejsarsnitt           År:  

  Orsak:      
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6. Vilket är ditt nuvarande civilstånd? Ringa in ett alternativ 

a. Gift eller sammanboende 

b. Har en partner, men vi bor inte tillsammans 

c. Ensamstående 

 

7. Vilket/vilka av följande alternativ gäller för dig? Ringa in ett alternativ samt ange omfattning (0‐100%) 

a. Anställd   %     

b. Egen företagare                    % 

c. Studerande           % 

d. Arbetslös/arbetssökande                      % 

e. Föräldraledig                      % 

f. Sjukskriven                       % 

g. Graviditetspenning                      % 

h. Annat , nämligen                                                          , omfattning:                       % 

 

8. I vilket land är du född? 

 

9. Vilken utbildning har du? (Ringa in ett alternativ) 

a. Grundskola eller motsvarande 

b. Gymnasium eller motsvarande 

c. Högskole‐ eller universitetsutbildning 1‐3 år 

d. Högskole‐ eller universitetsutbildning mer än 3 år 

 

10. Har du varit med om någon negativ erfarenhet i samband med tidigare förlossning eller annan hälso‐ eller 
sjukvård? Om ja, vänligen beskriv nedan. 
 

 

 

 

 

Nedan följer en rad påståenden som handlar om dina tankar och känslor när du upplever smärta. Använd 

skalan nedan för att skatta i vilken utsträckning dessa tankar och känslor gäller just för Dig. 

 

  

   

 

Inte 
alls 

I liten 
utsträckning 

I måttlig 
utsträckning 

I stor 
utsträckning 

Hela 
tiden 
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192. 

När jag har ont… 

Oroar jag mig jämt för att 
smärtan inte skall gå över.  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

193.  Känner jag att jag inte orkar 
fortsätta. 

0  1  2  3  4 

194.  Är det förfärligt och jag tror 
att det aldrig kommer att bli 
bättre. 

0  1  2  3  4 

195.  Är det fruktansvärt och jag 
känner att det överväldigar 
mig. 

0  1  2  3  4 

196.  Känner jag att jag inte står 
ut med det längre. 

0  1  2  3  4 

197.  Blir jag rädd att smärtan ska 
förvärras. 

0  1  2  3  4 

198.  Tänker jag på andra smärt‐
samma erfarenheter. 

0  1  2  3  4 

199.  Väntar jag otåligt på att 
smärtan ska försvinna. 

0  1  2  3  4 

200.  Kan jag inte sluta tänka på 
det. 

0  1  2  3  4 

201.  Tänker jag hela tiden på hur 
ont det gör. 

0  1  2  3  4 

202.  Tänker jag hela tiden på hur 
mycket jag vill att smärtan 
ska gå över.  

0  1  2  3  4 

203.  Finns det ingenting som jag 
kan göra för att lindra 
smärtan. 

0  1  2  3  4 

204.  Undrar jag om något 
allvarligt har hänt.  

0  1  2  3  4 

 

Följande frågor handlar om eventuella sömnsvårigheter. Bedöm hur pass allvarliga dina sömnsvårigheter har 

varit de senaste två veckorna.  

 

                                                               
Svårigheter  Inga  Små  Medel 

 
Stora 

Mycket 
stora 

205.  Somna på kvällen  0  1  2  3  4 

206.  Vakna upp under natten  0  1  2  3  4 

207.   Vakna för tidigt på morgonen  0  1  2  3  4 
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208.  Hur missnöjd är du med ditt nuvarande sömnmönster? 

  Mycket nöjd  Nöjd  Varken eller  Missnöjd  Mycket missnöjd 

  0  1  2  3  4 

 

209. 

 

I hur pass hög grad anser du att dina sömnsvårigheter stör dig i din vardag (t.ex. trötthet, arbete, 
fritid, koncentration, minne och humör)? 

  Inte alls störande  Lite störande  Något störande  Klart störande  Mycket störande 

  0  1  2  3  4 

 

210.  

 

I hur pass hög grad tror du att andra personer märker av att dina sömnsvårigheter försämrar din 
livskvalitet? 

  Inte alls märkbart  Lite märkbart  Något märkbart  Klart märkbart  Mycket märkbart 

  0  1  2  3  4 

 

211. 

 

Hur oroad är du över dina nuvarande sömnsvårigheter? 

  Inte alls oroad  Lite oroad  Något oroad  Klart oroad  Mycket oroad 

  0  1  2  3  4 

 

Nedan följer ett antal frågor om nedstämdhet och ångest. Läs igenom varje påstående och ringa in det 

alternativ som bäst beskriver hur du känt dig den senaste veckan. Fundera inte för länge över dina svar; din 

spontana reaktion inför varje påstående är förmodligen mer korrekt än ett svar som du tänkt på länge.  

212. Jag känner mig spänd eller ”uppskruvad” 

a. För det mesta 

b. Ofta 

c. Då och då 

d. Inte alls 

213.  Jag uppskattar fortfarande samma saker som förut 

a. Precis lika mycket 

b. Inte riktigt lika mycket 

c. Bara lite 

d. Knappast alls 

 

214. Jag får en känsla av rädsla som om någonting förfärligt håller på att hända 

a. Alldeles bestämt och rätt illa 

b. Ja, men inte så illa 

c. Lite, men det oroar mig inte 

d. Inte alls 

215. Jag kan skratta och se saker från den humoristiska sidan 

a. Lika mycket som jag alltid kunnat 

b. Inte riktigt lika mycket som förut 

c. Absolut inte så mycket som förut 

d. Inte alls 
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216. Oroande tankar kommer för mig 

a. Mycket ofta 

b. Ofta 

c. Då och då men inte så ofta 

d. Bara någon enstaka gång 

 

217. Jag känner mig glad 

a. Inte alls 

b. Inte ofta 

c. Ibland 

d. För det mesta 

 

218. Jag kan sitta i lugn och ro och känna mig avspänd 

a. Absolut 

b. Oftast 

c. Inte ofta 

d. Inte alls 

 

219. Jag känner mig som om jag gick på ”lågt varv” 

a. Nästan jämt 

b. Mycket ofta 

c. Ibland 

d. Inte alls 

 

220. Jag får en slags känsla som om jag hade ”fjärilar i magen” 

a. Inte alls 

b. Någon gång 

c. Rätt ofta 

d. Mycket ofta 

 

221. Jag har tappat intresset för mitt utseende 

a. Absolut 

b. Jag bryr mig inte om det så mycket som jag borde 

c. Jag kanske inte bryr mig om det riktigt så mycket 

d. Jag bryr mig precis lika mycket som förut 

 

222. Jag känner mig rastlös som om jag måste vara på språng 

a. Verkligen mycket 

b. En hel del 

c. Inte så mycket 

d. Inte alls 

 

223. Jag ser fram emot saker och ting med glädje 

a. Lika mycket som förut 

b. Något mindre än jag brukade 

c. Klart mindre än jag brukade 

d. Nästan inte alls 

 

224. Jag får plötsliga panikkänslor 
a. Verkligen ofta 

b. Rätt ofta 
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c. Inte så ofta 

d. Inte alls 

 

225. Jag kan njuta av en bra bok, ett bra radio‐ eller TV‐program 

a. Ofta 

b. Ibland 

c. Inte ofta 

d. Mycket sällan 

 

Stort tack för din medverkan 

 


