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Sammanfattning 

Studien syftade till att undersöka vad gravida kvinnor är rädda för 
kopplat till förlossningen och huruvida olika rädslotyper skiljer sig åt 
gällande hur intensivt de upplevs och huruvida de predicerar 
undvikande. Rädsloinnehåll identifierades genom mätskalan 
Situational Fear of Childbirth som validerades. Deltagare var 413 
gravida kvinnor som svarat på en enkätundersökning. Resultaten gav 
stöd åt SFOC som en tillförlitlig mätskala. Sju rädslokategorier 
återfanns där den vanligaste var rädsla för fysiska komplikationer. 
Fysiska komplikationer upplevdes mer intensivt av gruppen milt rädda 
kvinnor och rädslor för barnets/egen hälsa och egen 
integritet/reaktioner var särskilt förbundna med den starkt/fobiskt 
rädda gruppen. De två sistnämnda rädslotyperna predicerade kognitivt 
undvikande medan vårdmiljörädsla predicerade overt undvikande. 
Diskussionen betonar vikten av att undersöka rädsloinnehåll och 
longitudinella studier efterlyses. 
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Abstract 
The objective of this study was to explore what pregnant women fear 
relating to childbirth and whether varying fear content differs in fear 
intensity and in how they predict avoidance. A scale developed for this 
purpose, Situational Fear of Childbirth was validated. 413 pregnant 
women participated by filling out a questionnaire. The findings 
indicated SFOC to be a reliable scale. Seven types of fears were 
identified with fears relating to physical complications most commonly 
reported. The physical complications fear distinguished itself by being 
more frequently reported by the low general fear group whereas fears 
concerning the child’s health and threats to own integrity were strongly 
associated with severe fear. The latter two categories were also found 
to predict cognitive avoidance. In overt avoidance one fear type was a 
predictor: Hospital fear. The discussion emphasizes the need to explore 
fear content and longitudinal studies are suggested. 
 
Keyword: Fear of childbirth, fear content, cognitive avoidance, overt 
avoidance 
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“Nothing in life is to be feared, it is only to be understood”*: 
Förlossningsrädslans innehåll och koppling till nivå av rädsla samt undvikande. 

Att vara gravid, föda barn och bli förälder är en förändring och anpassning som innebär en 

stor livsomställning och nya utmaningar (Carlsson, Ziegert & Nissen, 2015). För många 

föräldrar innebär dessa händelser stor glädje medan det för andra kan medföra negativa 

upplevelser. Ett av de vanligast förekommande problemen kopplade till graviditet är 

förlossningsrädsla (Rouhe et al., 2015). Uppskattningsvis upplever cirka 20% av gravida 

kvinnor rädslor av den grad att det negativt påverkar deras dagliga liv (Fenwick, Toohill, 

Creedy, Smith & Gamble, 2015). 

Vad kvinnor rapporterar att de är rädda för i samband med graviditet och förlossning 

har även visat sig ha betydelse. Exempelvis har rädsla för smärta samt rädslor relaterat till 

barnets hälsa setts predicera val av planerat kejsarsnitt som förlossningsmetod (Saisto & 

Halmesmäki, 2003). Detta anses problematiskt då kejsarsnitt i sig är en förlossningsmetod 

som medför medicinska risker för mor och barn till exempel genom ökad psykisk- och 

emotionell morbiditet och mödradödlighet. Kejsarsnitt har även kopplats samman med en 

negativ påverkan på anknytningsrelationen mellan mor och barn (Karlström, Lindgren & 

Hildingsson, 2013). Innehållet av kvinnors rädslor är dock ett relativt obeforskat område och 

de flesta studier som gjorts har varit kvalitativa och inkluderat få deltagare. Inte heller har 

mönster vad gäller rädsloinnehåll, i någon större utsträckning, undersökts gällande dess 

koppling till nivå av rädsla. I dagsläget finns heller inget standardiserat mätinstrument för att 

mäta typer av rädslor, vilket har framhållits som ett problem (Toohill, Fenwick, Gamble & 

Creedy, 2014). 

Rädsla i samband med förlossningen har fått ökad uppmärksamhet i forskning de  

 

*Citat från Marie Curie 
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senaste decennierna inte minst i de Skandinaviska länderna (Eriksson, Westman & 

Hamberg, 2006). 

Emellertid finns fortfarande relativt lite kunskap om förlossningsrädsla som  

psykologiskt fenomen. Denna brist på kunskap existerar även vad gäller hur olika typer av 

rädslor manifesterar sig och vilket har uttryckts som en potentiell forskningsmöjlighet 

(Melender, 2002). Exempel på manifestationer av rädslor är undvikande, både vad gäller att 

undvika exempelvis praktiska förberedelser kopplade till förlossningen och att tänka på 

och/eller mentalt planera inför förlossningen. 

Syftena med denna studie är att undersöka vad kvinnor är rädda för i samband med 

förlossningen, att bidra till att mer systematiskt kunna mäta just rädsloinnehåll och att belysa 

vilken roll rädslotyp spelar i relation till förlossningsrädsla som fenomen. Dessa syften 

undersöks genom att testa, utvärdera resultat och validera en mätskala framtagen för att 

fånga upp rädslotyper, Situational fear of childbirth (SFOC). Därtill undersöks om och hur 

olika rädslor kan kopplas till rädslointensitet och om och hur de associeras med 

manifestationer i form av overt eller kognitivt undvikande. Via dessa syften avser denna 

studie alltså att komplettera bilden av vilken betydelse rädsloinnehåll har för begreppet 

förlossningsrädsla i stort. Detta är av vikt då mer kunskap behövs för att på ett mer effektivt 

sätt fånga upp förlossningsrädda kvinnor och för att kunna anpassa 

behandlingsinterventioner som på ett optimalt sätt kan stötta dessa kvinnor. 

Definition och prevalens 

Trots att förlossningsrädsla är ett etablerat och erkänt kliniskt psykologiskt begrepp, 

finns i dagsläget ingen gemensam eller allmängiltig definition (Hall et al., 2009). 

Förlossningsrädsla existerar heller inte som någon formell diagnos. Istället definieras rädslan 

utifrån kvinnas egen erfarenhet och upplevelse (Saisto & Halmesmäki, 2003). Arbets- och 

referensgruppens rapport om förlossningsrädsla (ARG-Rapporten, 2004) uppger att 
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förlossningsrädsla kan ses som ett samlingsbegrepp för olika sorters rädslor kvinnor har 

kring sin förlossning, där oro inför att föda vaginalt är mest förekommande, men som även 

kan innefatta rädslor kopplade till graviditet och föräldrablivande. Socialstyrelsen (2011) 

delar därtill in förlossningsrädsla i undergrupper: 

Primär rädsla innebär att kvinnan är rädd före och under hennes första graviditet 

samt upplever rädsla för den kommande förlossningen. Finns rädslan redan innan 

graviditeten finns risk för undvikande av graviditet. 

Sekundär rädsla betyder att rädslan grundar sig i tidigare traumatisk 

förlossningsupplevelse som t ex. en utdragen och smärtsam förlossning där sugklocka 

använts. I svåra fall kan sekundär rädsla ge upphov till posttraumatiskt stressyndrom. I 

kliniskt bruk använder man sig även av följande indelningar gällande nivå av rädsla: 

Lindrig eller måttlig rädsla, vilket innebär en orosnivå som är hanterbar för kvinnan 

och vilken gör att hon kan förbereda sig inför den kommande förlossningen. Kvinnor med 

måttlig förlossningsrädsla kan behöva stöd och hjälp för att hantera rädslan men denna nivå 

av rädsla tenderar inte att medföra någon ihållande psykiskt problematik (Socialstyrelsen, 

2011). 

Svår förlossningsrädsla innebär att kvinnan har en rädsla inför, alternativt efter, 

förlossning vilken medför ett psykiskt lidande och som har en inverkan på hennes vardag. 

Exempelvis kan detta manifesteras i form av stressymptom som stör dagliga rutiner och 

aktiviteter (Melander et al., 2015). 

Förlossningsfobi kännetecknas av en extrem rädsla som orsakar undvikande av 

graviditet eller av vaginal förlossning samt innefattar ett stort personligt lidande (Nilsson, 

Bondas & Lundgren, 2010). 

Då ingen universellt accepterad definition av förlossningsrädsla existerar och då 

rädslan mätts på olika sätt i olika studier, varierar också beräkningar vad gäller dess 
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prevalens. En vanligt förkommande uppskattning är dock att 80% av lågriskgravida kvinnor 

(utan kända medicinska problem kopplat till graviditeten) känner en mild anspänning inför 

sin förlossning (Fisher, Hauck & Fenwick, 2006). Detta medan 20% av gravida kvinnor 

lider av måttlig rädsla samt 6-10% stark rädsla (Christiaens, Van De Velde & Bracke, 2011). 

Vidare antas drygt 2% ha en mer utpräglad fobi inför förlossningen (Hall et al., 2009). 

Intensitet av rädsla har i studier setts ha betydelse för utfall i form av exempelvis 

psykiskt lidande, där en starkare rädsla mynnat ut i större svårigheter (Saisto & Halmesmäki, 

2003). Hall et al. (2009) fann exempelvis att kvinnor med högre upplevd nivå av rädsla var 

signifikant mer troliga att anse att de fick mindre hjälp samt uppgav fler dagliga stressorer i 

sina liv. Dessutom erfor denna grupp en högre grad av ångest och trötthet/utmattning än de 

kvinnor med mild eller måttlig rädsla. Ryding et al. (2015) rapporterade även ett dos-

responssamband mellan nivå av rädsla och födande genom kejsarsnitt både hos först- och 

omföderskor. 

Typ av rädsla kopplat till nivå av rädsla. Få studier har undersökt rädsloinnehåll i 

relation till nivå av rädsla. I en av de få studier som undersökt detta av Eriksson et al. (2006) 

framkom att stark rädsla var kopplat att följande rädslotyper: Tappa kontrollen över fysiska 

förmågor vid förlossningen, uppträda på ett olämpligt sätt samt ha farhågor kring att inte 

vara fysiskt kapabel att föda fram barnet. Författarna fann också att kvinnor som 

rapporterade en mer intensiv rädsla i högre utsträckning tenderade att vara rädda för att dö 

under förlossningen. Då de flesta kvinnor upplever någon form av oro eller rädsla i samband 

med förlossning, har vikten av att identifiera och särskilja de kvinnor som behöver extra stöd 

framhållits (Eriksson et al., 2006). Att exempelvis koppla ihop rädslotyper och 

rädslointensitet kan därmed framhållas som en viktig målsättning. 

Vad är kvinnor rädda för? 
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Bland de förlossningsrädslor som mest frekvent rapporterats märks rädslor kopplade till 

själva förlossningsförloppet. Här har exempelvis rädsla för smärtan, att förlossningen ska ta 

lång tid, att inte fysiskt klara av att föda fram barnet samt rädsla för att tappa kontrollen angetts 

som centrala (Melender & Lauri, 1999). Eriksson et al. (2006) fann exempelvis att 53% av 

kvinnorna i deras studie, oavsett nivå av rädsla, uttryckte rädsla för smärta vilket gjorde den 

till den enskilt vanligaste rädslan. Vidare uttryckte 71% av deltagarna ängslan inför 

förlossningsförloppet i stort. Denna rädslotyp har också återfunnits som vanligast i ett par 

studier från andra kulturer än den västerländska, specifikt vad gäller kinesiska och iranska 

kvinnor (Tsui et al., 2015). 

Rädsla inför att förlora kontrollen har i flera studier identifierats som en central rädsla 

(Fisher et al., 2006; Sjögren, 1997) medan den i andra studier har förekommit mer sällan 

(Eriksson et al., 2006). Vidare har rädsla för att gå sönder i underlivet rapporterats vara en 

vanligt förekommande fruktan inom rädslokategorin förlossningsförloppet. Denna rädsla har 

dock i andra studier visat sig representera en helt egen rädslokategori (Eriksson et al., 2006; 

Melender & Lauri, 1999). Exempelvis fann Stoll, Edmonds & Hall (2015) att 50,5% av 

icke-gravida kvinnor uttryckte rädsla specifikt för fysiska förändringar till följd av 

förlossningen. Rädsla för fysiska komplikationer har konceptuellt även kopplats ihop med 

sexualitet, då exempelvis. en turkisk studie fann att rädslan för att underlivet inte skulle bli 

som förr efter förlossningen hörde samman med en rädsla för att detta skulle ha en negativ 

påverkan på sexlivet (Sercekus & Okumus, 2009). 

Ett annat vanligt rapporterat rädsloinnehåll är övergripande rädslor för barnets hälsa 

och tillstånd där exempelvis farhågor kring att barnet ska vara skadat, missbildat eller dö har 

angetts (Searle, 1996; Szeverenyi, Poka, Heteney & Törek, 1998; Zar, Wijma & Wijma, 

2001). Melender & Lauri (1999) fann att denna rädslotyp var den mest förekommande, då 

runt hälften av deltagarna uttryckte den. Denna rädslokategori har i de flesta studier enbart 
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innefattat farhågor kring barnets hälsa, men i en nyligen publicerad studie återfanns även 

rädsla för att själv dö under förlossningen i samband med denna rädsloklass (Matinnia et al., 

2015). Just farhågan att själv dö under förlossningen har i de flesta studier annars kopplats 

ihop med en mer allmän rädsla för egen hälsa och välmående eller fysiska komplikationer i 

samband med förlossningen (Eriksson et al., 2006; Fava, Grandi & Michelacci, 1990).  

Ytterligare en vanligt förekommande rädsla är att frukta dåligt bemötande från 

personal involverade i eller ansvariga för förlossningen. Kopplat till detta är också farhågor 

kring att personalen ska ha otillräcklig kompetens eller att lämnas ensam under 

förlossningen (Eriksson et al., 2006; Matinnia et al., 2015). 

Förlossningsrädsla har i vissa studier också undersökts i ljuset av rädslor för 

företeelser kopplade till graviditeten. Exempelvis fann Melender & Lauri (1999) att 

kvinnorna i deras studie frekvent rapporterade rädslor för missfall, utomhavandeskap eller 

att graviditeten på något sätt inte framskred på ett normalt sätt. Ytterligare en typ en rädsla 

som rapporterats, och som inte rör förlossningen direkt, innefattar farhågor kring livet som 

förälder. Här ingår rädslor för själva föräldraskapet men även hur relationen med partner och 

familjelivet kan komma att påverkas (Tsui et al., 2006). Rädslor kopplade till föräldraskapet 

har dock rapporterats som mindre vanliga än farhågor kopplade till förlossningen eller 

graviditeten (Saisto & Halmesmäki, 2003).   

Förutom de ovanstående mest förekommande rädslorna, har även en rad mindre 

vanliga rädslor hittats. Här märks till exempel farhågor kring att inte hinna i tid till sjukhuset 

eller veta när en ska ta sig dit (Melender & Lauri, 1999), hur partnern ska klara av 

förlossningssituationen eller inte kunna närvara vid förlossningen alls (Eriksson et al., 2006) 

samt att hantera känslan av ovisshet att inte veta hur förlossningen ska gestalta sig 

(Szeverenyi et al., 1998). Vidare har rädslor förknippade med att potentiellt behöva 

genomgå medicinska ingrepp och att befinna sig i en okänd och ny miljö rapporterats (Tsui 
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et al., 2006). Slutligen har vissa kvinnor också redogjort för en mer generell rädsla för 

sjukhusmiljön (Christiaens et al., 2011). 

Sammanfattningsvis kan sägas att det hos kvinnor finns en stor variation gällande vad 

de uppger att de är rädda för under och innan graviditeten.  De vanligast förekommande 

rädslorna är dock kopplade till själva förlossningsprocessen, vilket kan sägas stödjas av att 

de också kunnat påvisas i andra studier än västerländska. Vad kvinnor specifikt fruktar inför 

förlossningsförloppet tenderar dock att variera, där vissa kvinnor exempelvis uttryckt rädsla 

för att förlora kontroll medan andra är rädda för fysiska komplikationer eller smärta. Utöver 

rädslor kopplat till förlossningsförloppet har även rädslor som berör föräldraskapet, 

graviditeten, bemötande av personal, barnets hälsa samt kvinnans egen hälsa rapporterats. 

Därtill återfinns i litteraturen en viss inkonsekvens gällande hur de olika rädslorna har 

konceptualiserats in i mer övergripande typer av rädsla. Det kan därmed sägas vara av vikt 

att närmare utreda såväl vad kvinnor är rädda för, som i vilken utsträckning och hur dessa 

rädslor kategoriserar sig. Av särskilt värde kan det för detta sägas vara att applicera en 

kvantitativ studiedesign, då detta sällan tillämpats. Därtill kan ett standardiserat och 

gemensamt använt instrument för att mäta rädslotyper rekommenderas för att tillföra 

enkelhet och tydlighet. 

Hur mäts förlossningsrädsla? 

I Sverige genomförs i dagsläget ingen systematisk screening för förlossningsrädsla 

inom klinisk vård, för varken nivå eller typ av rädsla, trots att rekommendationer att införa 

detta har framförts. Det finns heller inte några egentliga riktlinjer kring vilket screening-

instrument som i så fall skulle användas (Socialstyrelsen, 2011). 

Inom forskning har förlossningsrädsla traditionellt mätts genom att använda skalor 

som från början utvecklats för att mäta ångest eller genom frågeformulär som 

artikelförfattare själva skapat. En annan vanlig metod har varit att använda kvalitativ metod 
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och då belysa fenomenet genom intervjuer (Saisto & Halmesmäki, 2003). Mer nyligen har 

standardiserade mätskalor framtagits och validerats och det mest använda mätinstrumentet 

är The Wijma Delivery Expectancy/ExperienceQuestionnaire (W-DEQa), utvecklat av Klaas 

Wijma (Wijma, Wijma & Zar, 1998). Detta instrument har uppvisat god validitet och 

reliabilitet (Fenaroli & Saita, 2013). Diskussioner har dock förts kring vikten av enklare och 

mer kulturellt “överförbara” metoder som gör det lättare att identifiera förlossningsrädda 

kvinnor i den kliniska verksamheten (Haines et al., 2015). Ett försök till att utveckla en 

sådan skala är Fear Of Birth Scale (FOBS) som består av endast två frågor där personen 

skattar sin oro och rädsla genom att visuellt markera på en linje vart hen befinner sig (Rouhe 

et al., 2009). 

Vad gäller att mäta typ av rädsla finns idag däremot inget standardiserat och 

gemensamt använt mätinstrument. Detta har angetts som ett problem vad gäller att jämföra 

studier som undersökt typer av rädsla (Melender, 2002). Av de få kvantitativa studier på 

området har ett par försök gjorts att utveckla och använda frågeformulär (Matinnia et al., 

2015; Melender, 2002). Dessa formulär har emellertid inte enbart fokuserat på typ av rädsla 

och/eller är inte validerade. Ett instrument som utvecklats i syfte att fylla detta tomrum är 

SFOC, ett instrument som ännu inte validerats. Instrumentet baseras på de rädslor som 

identifierats i litteraturen, men fokuserar enbart på förlossningsrädsla kopplat till 

förlossningssituationen och rädslor inför föräldraskapet, inte rädslor kopplade till 

graviditeten. Dock ges utrymme för den svarande att komplettera bilden av sina rädslor 

genom ett öppet svarsalternativ. 

Etiologi och konsekvenser 

Förlossningsrädsla är inte ett isolerat fenomen utan har samband med en rad andra 

faktorer. Rädslan antas uppkomma genom samverkan mellan biologiska, sociala och inte 

minst psykologiska faktorer (Saisto & Halmesmäki, 2003). Bland de biologiska faktorerna 
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nämns bland annat låg smärttröskel. Gällande sociala faktorer har samband hittats mellan 

förlossningsrädsla, lågt upplevt socialt stöd och en negativ uppfattning om relationen till 

partnern (Saisto & Halmesmäki, 2003). Därtill har förväntat bemötande från personal 

involverad vid förlossningen visat sig spela en viktig roll vad gäller att generera rädsla. 

Specifikt sågs denna faktor ha en medierande effekt gällande utvecklande av rädsla 

tillsammans med upplevt socialt stöd från kvinnans sociala informella nätverk (Fisher et al., 

2006). Som en förlängning av dessa upptäckter har det upplevda stödet och kvalitet på 

information från professionella setts ha en modererande påverkan på nivå av rädsla 

(Fenwick et al., 2015). 

Melender (2002) specificerade även att såväl att höra vad andra personer berättar om 

sina negativa förlossningsupplevelser som att läsa skrämmande information potentiellt 

skapar eller ökar rädslor. Studien identifierade att både för mycket och för lite information 

kunde bidra till uppfattningen hos kvinnorna att det skapade rädsla, genom att för mycket 

information kunde skrämma medan för lite kunskap skapade oro kring att veta för lite 

(Melander, 2002). Från ett vidare perspektiv har det också framhållits att den sociala 

kontexten spelar in genom den ökade medikaliseringen av förlossningsprocessen och att 

detta har lett till att framkalla mer negativa känslor av oro och rädsla för inkompetens hos 

kvinnor som ska föda (Fisher et al., 2006). 

Vad gäller psykologiska faktorer som spelar in i att skapa och vidmakthålla rädsla har 

bland annat ångest, nedstämdhet samt lågt självförtroende uppgetts som centrala. På senare 

tid har begreppet självtillit kopplats samman med förlossningsrädsla, där låg nivå av 

självtillit (self-efficacy) har samband med högre nivåer av rädsla (Salomonsson, Gullberg, 

Alehagen & Wijma, 2013). Ett flertal studier har visat att kvinnor med ångest- och/eller 

nedstämdhetsproblematik i större utsträckning lider av förlossningsrädsla (Andersson et al., 

2003; Laursen, Hedegaard & Johansen, 2008; Rouhe, Salmela-Aro, Gissler, Halmesmäki & 
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Saisto, 2011; Spice, Jones, Hadjistavropoulos, Kowalyk, & Stewart, 2009). Även oro har 

setts var nära förknippat med förlossningsrädsla, en examensuppsats från 2015 visade 

exempelvis att kvinnor med förlossningsrädsla ofta rapporterade en högre frekvens av oro 

samt att oron då i större grad upplevdes okontrollerbar och överdriven (Lundqvist, 2015). 

Slutligen visade ytterligare en examensuppsats på området att intolerans för ovisshet spelade 

in i förlossningsrädsla, då förlossningsrädda kvinnor i högre grad visade sig ha svårt att 

tolerera ovisshet, jämfört med kvinnor som inte upplevde förlossningsrädsla (Berg, 2015). 

Flertalet studier har även funnit kopplingar gällande demografiska faktorer och 

närvaron av rädsla. Låg ålder, arbetslöshet och låg socioekonomisk status är exempel på 

faktorer som associerats med en högre grad av rädsla (Laursen et al., 2008). Haines et al. 

(2015) fann dock inga signifikanta skillnader vad gällde demografiska faktorer och kvinnor 

med hög eller låg grad av rädsla. Forskningsrönen ger på så sätt en inkonsekvent bild 

gällande dessa samband. 

Vad gäller konsekvenser av förlossningsrädsla har denna associerats med ökade 

förlossningsinterventioner, t.ex. akut och/eller önskat kejsarsnitt och interventioner till följd 

av förlossningskomplikationer. Även förlängd förlossningstid har setts vara relaterad till 

förlossningsrädsla (Saisto, Samela-Aro, Nurmi, Kononen & Halmesmäki, 2001). Dessutom 

har samband återfunnits mellan förlossningsrädsla och postpartum depression, 

posttraumatiskt stressyndrom samt försämrad anknytning mellan mor och barn (Eriksson et 

al., 2006). En rapport från Storbritannien år 2001 som undersökt mödradödlighet kunde 

identifiera självmord, till följd av psykisk ohälsa, som den främsta orsaken till moderns död, 

vilket indikerar vikten av att ta mödrars psykologiska hälsa på största allvar (Fisher et al., 

2006). 

Typ av rädsla kopplat till etiologi och konsekvenser. Vad beträffar predikatorer för typ 

av rädsla har framförallt rädsla för smärta undersökts. Forskning visar att kvinnor som 
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förväntar sig att uppleva hög grad av smärta samt har en hög grad av rädsla för smärta i 

allmänhet tendrar att uppleva en intensivare förlossningsrädsla (Jokić-Begić, Zigic & Nakić 

Radoš, 2014). Vidare har samband mellan lågt upplevt socialt stöd och stress kopplat till 

familjelivet föreslagits som predicerande för rädslor kopplade till exempelvis föräldraskap 

och oro för partnerrelationen (Saisto et al., 2001). 

Konsekvenserna av att ha specifika typer av rädslor är mindre utrett än 

konsekvenserna kopplade till rädslointensitet. Flera studier har dock gjort forskningsfynd 

kring betydelsen av det specifika rädsloinnehållet. Exempelvis fann en studie att 37% av 

kvinnor som begärde planerat kejsarsnitt angav stark rädsla för smärta som den främsta 

anledningen till detta val (Ryding, 1993). Detta utfall har också associerats med rädslor 

förknippade med barnets hälsa. Därtill har rädsla specifikt för att dö under förlossningen 

associerats med akut kejsarsnitt och upplevelse av en mer långdragen förlossning samt 

intensiv smärta (Saisto & Halmesmäki, 2003). 

   Sammanfattningsvis kan förlossningsrädsla beskrivas som ett komplext och långt 

ifrån kartlagt fenomen vad gäller framförallt hur det relaterar till andra psykologiska 

processer och vilka exakta mekanismer som är inblandade i att påverka och vidmakthålla 

rädsla. De mest utredda associationerna rör ångest och nedstämdhet, men även sociala 

faktorer har återfunnits som betydelsefulla. Nyligen har även oro och intolerans för ovisshet 

associerats med högre nivåer av förlossningsrädsla. För specifika rädslotyper är dessa 

samband än mindre utredda. Detta gäller även för konsekvenserna av rädslan, men där den 

kunskap som finns visat att specifika rädslor kan ha stor betydelse vad gäller att påverka 

såväl val av födelsemetod som upplevelse av förlossningen. På basis av detta kan en 

fördjupning av kunskap vad gäller de psykologiska mekanismer som är inblandade i olika 

typer av rädslor sägas vara av stort intresse. 

Manifestationer av rädslor och undvikande 
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Utöver vidmakthållande faktorer och konsekvenser av förlossningsrädsla kan 

manifestationerna av rädslorna hos de drabbade kvinnorna framhållas som ett viktigt 

område, vilket har påtalats som en rekommenderad forskningsmöjlighet (Melender, 2002). 

Oss veterligen har endast ett par studier fokuserat på detta specifikt och där en studie 

identifierade fyra faktorer som summerade hur rädslorna manifesterade sig. Dessa var: 

Stressymptom (gråt, sömnsvårigheter och att tänka mycket på rädslorna), påverkan på 

dagliga livet (att räkna fosterrörelser och att uppleva paranoia), önskan att få kejsarsnitt 

(framförd begäran om detta) och önskan om att undvika graviditet och förlossning (upplevd 

panik vid tankar på förlossning och att ha övervägt abort) (Melender, 2002). Framförallt den 

sistnämnda faktorn, undvikande, har också i andra studier återfunnits som central vad gäller 

manifestationer av förlossningsrädsla och framförts som tänkbar central faktor i att 

vidmakthålla rädsla (Fenwick et al., 2015). För fobisk förlossningsrädsla har det uttryckts att 

rädslan går att likna vid just responser av undvikande (Cockburn & Pawson, 2007). Därtill 

är det sedan tidigare känt att intensiv rädsla kan leda till undvikande av att bli gravid 

(Hofberg & Brockington, 2000). 

Undvikande kan delas upp i overt undvikande (i kontexten av förlossningsrädsla till 

exempel att inte prata om graviditet eller att inte närvara vid föräldragrupper) och kognitivt 

undvikande (undvikande av tankar kring graviditet, förlossning och föräldraskapet). En 

nyligen författad examensuppsats undersökte dessa två typer och fann att både kognitivt och 

overt undvikande i högre grad rapporterades av gravida kvinnor som uttryckte 

förlossningsrädsla än icke-rädda kvinnor (Lundqvist, 2015). Vidare har ett par kvalitativa 

studier publicerat resultat som bekräftat existensen en grupp starkt rädda kvinnor som 

tenderade att helt undvika information om förlossningar. Kvinnorna i denna grupp uttryckte 

även medvetna försök att såväl undvika att tänka på som att planera inför sin egen 

förlossning (Zar et al., 2001). Vidare fann Eriksson, Westman & Hamberg (2005) att 



FÖRLOSSNINGSRÄDSLANS INNEHÅLL 

 

19 

kvinnor med stark förlossningsrädsla upplevde att kommunikation kring förlossningen 

gjorde dem mer rädda och vilket gjorde att denna grupp också tenderade att undvika detta. 

Dessutom finns dokumenterat undvikande för en del kvinnor som begär kejsarsnitt på grund 

av rädsloskäl, genom att många avböjt erbjudanden i form av professionella samtal 

(Eriksson et al., 2005). Slutligen har också en nyligen genomförd studie rapporterat detta 

utpräglade undvikandebeteende hos en subgrupp av definierat starkt rädda kvinnor. Denna 

studie upptäckte dock även en grupp som gjorde det omvända, d.v.s. uttryckte en fixering 

vid att tillgodose sig så mycket information som möjligt och att tänka på alla tänkbara 

scenarion kopplat till förlossningen (Fenwick et al., 2015). Mindre känt är däremot hur 

undvikande relaterar till mindre intensiva nivåer av rädsla eller specifika typer av rädsla. Det 

kan därmed sägas vara av vikt att närmare undersöka dessa samband. 

Teoretiska ramverk 

För närvarande saknas en allmänt accepterad och tillämpad förklaringsmodell vad 

gäller förlossningsrädsla. Nyligen presenterade dock Fenwick et al. (2015) ett tänkbart 

teoretiskt ramverk gällande uppkomst och vidmakthållande av förlossningsrädsla. Denna 

baseras på en kvalitativ studie av svårt förlossningsrädda kvinnor som ingick som del i en 

stor australiensk RCT studie, BELIEF (Birth Emotions, Looking to Improve Expectant 

Fear). 

Författarna specificerade en tredelad teori kring kvinnornas rädsla från olika infallsvinklar: 

Stimuli för rädsla. Faktorerna syftar till att ge insikt i orsaker till kvinnornas rädsla 

och delas in i två grupper. Den första kategorin rör kontextualiseringen av rädsla där 

ovisshet inför den nya situationen, internalisering av förlossningshistorier från andra 

kvinnor, egna erfarenheter av graviditet samt barnafödande ingår. Den andra kategorin 

baseras på låg upplevd självtillit, självförtroende samt osäkerhet gällande egna fysiska, 

psykologiska och känslomässiga förutsättningar att hantera förlossningsprocessen. 
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Reaktioner på rädsla. Denna faktor beskriver kvinnornas sätt att hantera sin rädsla. 

Reaktioner av rädsla delas här upp i två huvudkategorier där den ena beskriver stark 

upptagenhet av tankar kring risker och/eller komplikationer under förlossningen och den 

andra beskriver ett totalt undvikande av såväl tankar som planering vad gäller den väntande 

förlossningen. 

Rädslomoderatorer. Innebär faktorer som förstärker eller försvagar rädsla. De 

modererande faktorerna grundar sig på kvaliteten av information kvinnorna fått under 

graviditeten och/eller tidigare erfarenheter. Vidare har upplevt socialt stöd en inverkan på 

rädslans intensitet. 

Dessa tre teman och dess associerade faktorer sågs i studien vara tillämpliga på 

förlossningsrädda kvinnor på olika nivåer av rädslointensitet. De mest centrala faktorer som 

vidmakthöll förlossningsrädsla var otillräcklig information eller stöd och känslor av förlorad 

kontroll. I studien framkom dock en viss skillnad mellan först- och omföderskor där 

förstföderskors rädsla kopplades till lågt självförtroende att föda, rädsla för ovissheten i 

situationen, internalisering av andra kvinnors negativa historier samt rädsla för smärta. 

Omföderskor rapporterade rädsla kring aversiva erfarenheter och upplevelser av obearbetade 

känslor från tidigare förlossningar. Utöver dessa faktorer framhöll författarna alltså även en 

social dimension där samhället antas utöva en påverkan genom att förmedla en bild av 

förlossningen som farlig (Fenwick et al., 2015). 

Stress-sårbarhetsmodellen. Utöver detta ramverk är det också möjligt att betrakta 

uppkommen förlossningsrädsla som ett resultat av en kombination av stress och individuella 

förutsättningar eller föreställningar, så som exempelvis specificerat i stress- sårbarhets 

modellen (Zubin & Spring, 1977). Denna modell utgår, enkelt förklarat, ifrån att individens 

varierande grad av biologiska, psykologiska och sociala sårbarheter är centrala i att utveckla 

psykisk ohälsa. I modellen anges specifikt att individens sårbarheter samspelar och kommer 
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till uttryck via det som för individen upplevs som stressande situationer (stressorer).  Genom 

de olika sårbarheter kvinnorna bär med sig antas dessa stressorer tolkas och upplevas på 

olika sätt hos olika kvinnor och där individer med hög sårbarhet har en lägre stresströskel.  

Denna lägre tröskel antas sedan kunna leda till ökade stressupplevelser vilket i sin tur 

kan leda till negativa psykologiska konsekvenser. Vid tillämpning av stress-

sårbarhetsmodellen på förlossningsrädsla presumeras graviditet och förlossning representera 

en sådan stressor, då dessa händelser representerar situationer där lite kontroll och mycket 

ovisshet förekommer. Denna modell erbjuder en potentiell förklaringsmodell beträffande 

variationerna i typer av upplevd rädsla hos förlossningsrädda kvinnor samt i vilken grad 

denna rädsla inverkar på dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Stress- och sårbarhetsmodellen (Zubin & Spring, 1977). 

Sammanfattning 

Förlossningsrädsla påverkar många kvinnor och har associerats med en rad 

potentiellt negativa psykiska och fysiska konsekvenser så som utdraget förlossningsförlopp, 

ökad smärtupplevelse, ångest och postpartum depression (ARG-rapporten, 2004). 

Förlossningsrädsla har framförallt belysts utifrån nivå av rädsla, dess prevalens och 
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konsekvenser av rädslan, bland annat gällande benägenhet att önska kejsarsnitt. Vidare har 

förlossningsrädslans koppling till exempelvis ångest och depression undersökts samt hur den 

påverkas av demografiska faktorer. 

Befintlig forskning har använt sig av olika definitioner av förlossningsrädsla och 

olika sätt att mäta såväl nivå av förlossningsrädsla som vilka rädslor kvinnor upplever. Det 

saknas idag en tillförlitlig och allmängiltig skala som mäter och fångar in typer av rädslor. 

Relaterat till denna brist av tillförlitligt mätsätt saknas riktigt robusta och storskaliga 

forskningsresultat relaterat till vad kvinnor är rädda för. Framförallt saknas information 

gällande om och hur typer av rädsla relaterar till och påverkar andra dimensioner kopplade 

till förlossningsrädsla. Exempel på sådana dimensioner är hur rädsloinnehåll kan påverka 

nivå av rädsla samt hur typer av rädsla relaterar till manifestationer av rädsla, så som overt 

undvikande. Vidare saknas rapportering om hur olika typer av rädslor skiljer sig åt vad 

gäller psykologiska aspekter, så som exempelvis kognitivt undvikande. 

Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Syftena med den aktuella studien är att, inom ramen för testning och valideringen av 

mätskalan SFOC, undersöka vilka rädslor kvinnor har kopplat till förlossningen, prevalensen 

för rädsla och huruvida SFOC är ett tillförlitligt instrument för förlossningsrädslotyp. Vidare 

syftar studien till att undersöka om och i så fall hur dessa rädslor varierar i förhållande till 

nivå av rädsla. Slutligen syftar studien till att belysa om och på vilket sätt typ av rädsla 

predicerar kognitivt undvikande och overt undvikande. 

Studien har följande specifika syften och frågeställningar: 

1. Validering av mätskalan Situational Fear of Childbirth (SFOC) och utifrån skalan 

undersöka typer av rädslor 

2. Skiljer sig grupperna med olika typer av förlossningsrädsla åt vad gäller nivå av 

rädsla? 
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3. Kan typ av förlossningsrädsla predicera kognitivt undvikande och overt 

undvikande? 

Då denna studie inte genomfördes med särskilt fokus på valideringen av SFOC 

valideras denna skala genom att undersöka kriterie- och begreppsvaliditet genom 

jämförelser mot de skalor som finns att tillgå från enkäten från vilken datan är hämtad. 

Exempel på sådana skalor är skalor som syftar till att mäta oro, intolerans för ovisshet och 

livstillfredställelse. Då rädslokategorierna inte var på förhand givna görs även dessa 

jämförelser på basis av tolkningar i efterhand av resultat. Utifrån tidigare forskning 

förväntas dock ett antal olika typer av rädslor att urskilja sig, bland annat rädslor inför 

förlossningsförloppet. Vidare förväntas baserat på tolkning av resultat, ett positivt samband 

med oro oavsett typ av rädsla samt ett generellt negativt samband till livstillfredställelse.  

Gällande förhållandet typ av rädsla och nivå av rädsla antas mer ovanligt 

förekommande och irrationella föreställningar om konsekvenser och händelser i samband 

med förlossningen (exempelvis rädsla för att dö) ha kopplingar till en högre grad av rädsla. 

Kring förhållandet kognitivt undvikande/overt undvikande och typ av rädsla finns inga på 

förhand givna hypoteser, då typ av rädsla inte tidigare undersökts i ljuset av undvikande. 

Dock förväntas båda formerna av undvikande att uppvisa positiva samband med någon eller 

några typer av rädslor, baserat på tidigare fynd hos en grupp av starkt rädda kvinnor som 

tenderar att undvika tankar och planering inför förlossningen. 

Metod 

Vår studie bygger på data från ett större projekt, “Förlossningsrelaterad rädsla och oro bland 

gravida kvinnor”, som gjorts i samarbetet med Mittuniversitetet och Örebro universitet 

under ledning av Johanna Tomtén och Elisabeth Rondung. Projektets syfte var att studera 

olika psykologiska faktorer i förlossningsrädsla bland gravida kvinnor. Vidare undersöker 

projektet variationer gällande innehåll och intensitet i rädslan samt ett antal psykologiska 
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faktorer som kopplats till rädsla, oro och ångest i andra sammanhang. Insamlingen av data i 

Region Örebro län pågick under våren 2015 fram till juni 2015. Datainsamlingen i Region 

Jämtland Härjedalen pågår fortfarande i skrivande stund. 

Deltagare 

Deltagare i studien var gravida kvinnor (N=413) i åldrarna 19-45 år som i samband 

med uppföljning av rutinultraljudskontroll tillfrågades om medverkan av sin barnmorska. I 

Region Örebro län deltog 15 mödra- och hälsovårdsmottagningar och motsvarande 28 stycken 

i Region Jämtland Härjedalen.  

Tabell 1.  
Bakgrundsvariabler för deltagarna i studien 
  Frekvens (n)  Procent (%) 
Utbildningsnivå 

Grundskola eller motsvarande 
Gymnasium eller motsvarande 
Högskole- eller 
universitetsutbildning 1-3 år 
Högskole- eller 
universitetsutbildning mer 3 år 
Total 

Civilstatus 
Gift eller sammanboende 
Partner men inte sammanboende 
Ensamstående 
Total 

Födelseland 
Sverige 
Utlandsfödda 

 
14  
157 
92 
  
147 
  
410 
 
403  
4  
2 
410 
 
386  
25 

 
3 
38 
22  
 
36 
 
100 
 
98 
1  
1 
100 
 
94  
6 

Total 410 100 
Not. n=antal personer i varje grupp. 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var tillräckligt goda svenskkunskaper för 

att förstå informationen samt att kunna besvara enkätens frågor. Kvinnor vars foster hade 

svåra missbildningar vid rutinultraljudet exkluderades. De enskilda barnmorskorna stod för 

bedömningen gällande språkkunskaper och fostermissbildning. Kvinnorna som deltog i 

studien var mellan 6-39 veckor gångna i sin graviditet (M= 26 veckor, Sd= 4,03).  

Procedur 
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Studien, en tvärsnittsstudie, är ett samarbete mellan Region Örebro län och Jämtlands 

läns landsting. I Örebro län inleddes rekryteringen genom kontakt med en samordnande 

barnmorska för presentation av studien och undersökning av intresse för deltagande i 

projektet. Projektgruppen fick sedan möjlighet att presentera studien under ett möte för 

barnmorskor vid mödravårdscentralerna i Örebro län, där barnmorskorna informerades om 

projektet, dess procedur, syfte samt gavs möjlighet att ställa frågor.  

Barnmorskor som önskade vara med i projektet ombads skriva upp sig på en 

kontaktlista samt fick med sig skriftlig information, samtyckesblanketter och enkäter. 

Barnmorskorna kontaktades en tid efter mötet för att undersöka deras intresse gällande 

deltagande i studien. Barnmorskorna som önskade delta i studien fick enkäter tilldelade 

personligen alternativt postade till sin vårdcentral. Vidare delade barnmorskorna ut enkäterna 

till gravida, inskrivna kvinnor inom mödravårdscentralen (MVC). Kvinnorna som deltog i 

studien rekryterades av barnmorskorna vid deras första besök efter rutinultraljudet (vanligtvis 

i vecka 24-26) då kvinnorna delgavs skriftlig information gällande studien samt gavs en 

muntlig genomgång av materialet av barnmorskan. De frågor kvinnorna hade gällande studien 

besvarades i första hand av barnmorskan. Vidare fick kvinnorna som deltog i studien 

kontaktuppgifter till ansvarig forskargrupp om ytterligare frågor skulle uppstå. Vid besöket 

hos barnmorskan fick de kvinnor som ville delta i studien skriva under ett samtyckesformulär 

som sedan lämnades till barnmorskan. Enkäten fick kvinnorna ta med hem tillsammans med 

ett förfrankerat kuvert att posta till forskargruppen. 

Kvinnorna som deltog i studien deltog i en utlottning av fem presentkort á 500 

kronor hos Polarn O Pyret. De signerade samtyckesformulären postades löpande av 

barnmorskorna till forskargruppen. Barnmorskorna hade även som uppgift att påminna 

kvinnorna om enkäten vid nästkommande möte på MVC. 

Etiska överväganden 
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Denna studie uppfyller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002). Studiens deltagare informerades både muntligt och skriftligt gällande studiens 

omfattning, syfte, deltagarnas önskade funktion samt frivillighet i medverkan i hela enkäten 

alternativt delar av enkäten. Vidare fick deltagarna kontaktuppgifter till aktuella 

forskningsledare för möjliga funderingar eller frågor kring enkäten. Kvinnorna i studien gav 

skriftligt samtycke till sitt deltagande i studien. Enkäterna kodades och förvarades separat 

från samtyckesblanketterna för att uppnå kravet om konfidentialitet, detta gjordes också 

som försiktighetsåtgärd ifall enkäterna skulle komma bort via post. 

Deltagarna fick möjlighet att själv välja plats för ifyllande av enkäter samt på egen 

hand skicka in enkäten. Resultatet av studien redogörs på gruppnivå och därmed kan 

enskilda skattningar inte tolkas av rapporteringen. Vidare tillämpas den insamlade datan till 

forskningsprojektets redogjorda syfte. Studien har genomgått en intern etisk granskning av 

examensuppsatser vid Örebro universitet och godkänts av regionala etikprövningsnämnden 

i Umeå (dnr: 2014/372-31Ö). 

Mätskalor/Material 

I studien användes ovanstående enkät som underlag vid validering av skalan SFOC 

samt vid undersökande av nivå av rädsla kopplat till typ av rädsla och för frågeställningen 

hur typ av förlossningsrädsla predicerar kognitivt- och overt undvikande. Mätskalorna 

nedan är ett urval av de instrument som fanns tillgängliga i den totala enkäten och användes 

då de bedömdes mest relevanta för att utföra analyserna för studiens tre frågeställningar. 

Cognitive Avoidance Questionnaire (CAQ) (Gosselin et al. 2002), innehåller 25 items 

och används för att undersöka individens tendenser till att använda sig av kognitivt 

undvikande strategier i samband med upplevda hotande eller påträngande tankar till 

exempel ”Det finns saker jag helst inte vill tänka på” och “Jag distraherar mig själv för att 
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undvika att tänka vissa jobbiga saker”. CAQ undersöker fem orosrelaterade 

tillvägagångssätt: underliggande tankar, utbyte av tankar, distraktioner, undvikande av 

hotande stimuli samt omvandling av föreställningar till tankar. Enkäten innehåller en 

femgradig skala där 1 indikerar att den svarande inte alls håller med till 5=hela tiden. En 

hög skattning pekar på en större tendens till kognitivt undvikande av interna hotande 

händelser. Instrumentet har visat på god intern konsistens och test-retestreliabilitet 

(Gosselin et al., 2002). Denna skala användes i samband med frågeställning 3. 

Fear of Birth Scale (FOBS) (Haines, Pallant, Karlström & Hildingsson, 2011), ger 

poäng mellan 0-100 där en hög skattning indikerar högre grad av rädsla. Kvinnorna svarade 

på frågan ”Hur känner du inför förlossningen?” genom att sätta en markering på två 100mm 

VAS-skalor med orden: Ingen oro/stark oro samt Ingen rädsla/stark rädsla med en cut of 

point vid 50 poäng där <50 Ingen hög rädsla och >50 Hög rädsla. FOBS har visat på god 

intern konsistens (Haines et al., 2015). I valideringen av SFOC användes hela skalan som 

jämförelse. 

Intolerance of Uncertainty Index (IUI) (Carleton, Gosselin & Asmundson, 2010) är ett 

formulär som undersöker manifestationer gällande intolerans av osäkerhet. Skalan är 

uppdelad i två delar där del A (15 items) behandlar mer generell inställning av osäkerhet 

och del B (30 items) undersöker individens manifestationer av osäkerhet, liknande vanliga 

symptom vid ångestproblematik. Formuläret är uppbyggt på en femgradig skala från 0= inte 

alls till 5= hela tiden. Bedömning av den psykometriska stabiliteten kvarstår att granskas 

(Carleton et al., 2010). I valideringen av SFOC användes skalan IUI-B vid jämförelse av en 

rädslotyp. 

Orosskalan, är en skala med tre frågor kring den egna oron inför förlossningen där 

första frågan skattas på en sexgradig skala där 0 står för i stort sett aldrig och 5=i stort sett 

hela tiden. De övriga två frågorna undersöker kvinnans upplevelse samt förmåga till 
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kontroll av oron, vilket skattades på en niogradig skala där 0=inte alls överdriven/inga 

svårigheter alls och 8= fullkomligt överdriven/extrema svårigheter. Skalan är ännu inte 

validerad. För valideringen av SFOC användes en del av Oroskalan i jämförelsen med en 

enskild rädslotyp och skalan i sin helhet för att undersöka begreppsvaliditet för SFOC i sin 

helhet. 

PainCatastrophizingScale (PCS) (Sullivan, Bishop & Pivik, 1995), är en skala som 

mäter frekvens av katastroftänkande och emotioner i samband med smärta. Instrumentet 

består av 13 påståenden som skattas mellan 0= inte alls till 4, vilket motsvarar hela tiden. 

Påståendena antas representera tankar och känslor som kan uppkomma hos individer som 

lever med smärta. Vidare har instrumentet tre delskalor som mäter ruminering, förstoring 

och hjälplöshet. PCS har visat goda psykometriska egenskaper samt god intern konsistens 

(Osman et al., 1997; Sullivan et al., 1995; Van Damme, Crombez, Bijttebier, Goubert, & 

Van Houdenhove, 2002).  I valideringen av SFOC användes hela skalan PCS. 

Satisfaction With Life Scale (SWLS) (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). 

Avser undersöka kvinnornas egen uppfattning kring sin allmänna tillfredsställelse med sitt 

liv. Kvinnorna svarade på fem korta påståenden utifrån hur väl de känner igen sig i texten. 

Skattningen utgörs av en Likert-skala, 1-7, där ett högt värde indikerar en hög grad av 

överensstämmelse och ett lågt värde indikerar på en låg grad av livstillfredsställelse. Den 

totala poängen jämförs mot en stegvis skala som ger en uppfattning om hur tillfredsställd 

kvinnan är med sitt liv, där 5-9 poäng innebär ”Extremt missnöjd” och 31-35 ”Mycket 

nöjd” (Diener et al., 1985; Pavot & Diener, 1993). SWLS har visat på goda psykometriska 

egenskaper, hög intern konsistens samt tidstillförlitlighet (Diener et al., 1985). I 

valideringen av SFOC användes hela skalan som jämförelse för att undersöka 

kriterievaliditet. 
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Situational fear of childbirth (SFOC) (Wijma, 2015), är en skala som bygger på 

resultat från tidigare kvalitativa studier och de rädslor som kvinnor rapporterat. Skalan är 

avsedd mäta vad kvinnorna är rädda för, i samband med förlossningen, på en femgradig 

skala där 0=ingen rädsla alls till 4=oerhört rädd med frågor som bland annat “Att bli 

påmind om tidigare tråkiga händelser” och “Att aldrig kunna ha sex mer”. Skalan ger, 

utöver de 51 påståendena, även möjlighet för kvinnorna att själv uppge eventuella rädslor 

de har inför förlossningen med frågan ”Annat du är rädd för?”. Även här ombeds kvinnorna 

skatta på samma sätt som tidigare i skalan. Skalan är ännu inte validerad, men är föremål 

för validering i denna studie. Skalan användes såväl i sin helhet som uppdelad i rädslotyper 

i statistiska analyser i denna studie. 

The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond & Snaith, 1983), är ett 

självskattningsformulär som används för att mäta ångest och symptom på depression. 

Skalan är uppdelad i två delar där en del undersöker symptom på depression (exempelvis 

“Jag uppskattar fortfarande samma saker som förut”) och den andra ångest (till exempel 

“Oroande tankar kommer till mig”). De olika påståendena skattas via en fyrgradig skala där 

0= inte alls, till 3= för det mesta. Skalan HADS har uppvisat god validitet och reliabilitet 

(Bjelland et al., 2002). 

Undvikandeskalan, är ett skattningsformulär bestående av frågor som beskriver 

praktiska situationer eller saker som antas ha potential att kunna väcka rädslor eller oro 

inför den kommande förlossningen. Skalan består av sju frågor som skattas på en femgradig 

skala där 0=inte alls och 4= hela tiden. Kvinnorna i studien ombads bedöma i vilken 

utsträckning de undvikit de olika situationerna specificerade i påståendena till exempel “Att 

delta i föräldragrupper”. Poängskalan går mellan 0-28, där en hög skattning ger en antydan 

om högre grad av undvikande. Skalan är inte validerad. I valideringen av SFOC användes 

delar av Undvikandeskalan för att undersöka enskilda rädslotyper.   
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Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ) (Wijma, Wijma & 

Zar, 1998) är ett självskattningsformulär som används för att undersöka upplevd 

förlossningsrädsla. Det finns två versioner av skalan, där W-DEQa behandlar kvinnors 

upplevelser/rädslor inför förlossningen, medan W-DEQb fylls i efter förlossningen. I denna 

studie användes endast W-DEQa. Formuläret innehåller 33 items där kvinnan skattar sina 

förväntningar på den stundande förlossningen genom en sexgradig skala (0= inte alls rädd 

till 5= oerhört rädd). “Vad tror Du kommer att hända när förlossningsarbetet är som 

intensivast?” samt “Vad tror Du att Du kommer att känna under förlossningen?” är några av 

de frågor kvinnorna får svara på (Wijma et al., 1998). Resultat i W-DEQ ligger mellan 0-

165 poäng, där < 34 poäng= ingen/lätt förlossningsrädsla, 35-65 poäng= mild 

förlossningsrädsla, 66-84 poäng= måttlig förlossningsrädsla, 85-99 poäng= svår 

förlossningsrädsla och 100-165 poäng= fobisk förlossningsrädsla.  För att öka den 

statistiska styrkan (power) i urvalet valde vi att slå samman grupperna svår 

förlossningsrädsla och fobisk förlossningsrädsla under namnet svår/fobisk rädsla. Resultat 

på skattningar inom svår/fobisk rädsla ligger där av inom spannet 85-165 poäng. Genom 

detta användes tre grupper (mild-, måttlig-, och svår/fobisk förlossningsrädsla). 

W-DEQ har uppvisat god validitet och reliabilitet och är enligt studier ett bra sätt att 

mäta grad av förlossningsrädsla (Rouhe et al., 2009). Den interna konsistensen samt split-

half reliabiliteten har visat sig hög inom W-DEQa bland både första- och omföderskor, > .94 

(Wijma et al.,1998). Samma studie visade även stöd för begreppsvaliditet då W-DEQa 

överlappade med drag av ångest i grupper med förstagångs- och omföderskor med 30%. 

Omföderskor korrelerade även högt med andra mätningar gällade förlossningsrädsla (Wijma 

et al.,1998). Vidare har även evidens gällande W-DEQa prediktiva validitet visats då kvinnor 

med stark förlossningsrädsla visat en ökad negativ uppfattning kring sin förlossning en vecka 

efter barnafödande (Ryding, Wirfelt, Wängborg, Sjögren, & Edman, 2007). Skalan W-DEQa 
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användes vid valideringen av SFOC i sin helhet samt delar av den då validitet av enskilda 

rädslotyper undersöktes. 

Statistiska analyser 

IBM Statistical Package for Social Sciences version 21 (SPSS, 21) användes för 

samtliga statistiska analyser. Internt bortfall i enkäten (obesvarade frågor) hanterades för 

de aktuella skalorna genom att ersätta deltagares obesvarade frågor med deras 

medelvärde på den enskilda skalan (Field, 2013). Deltagare med stort antal obesvarade 

items (> 20%) exkluderades från studien. För skalorna HADSa, HADSd och SWLS 

exkluderades dock deltagare med fler än en obesvarad fråga, då dessa skalor innehåller 

färre items och en ersättning genom medelvärde kan antas ha effekt på tillförlitligheten. 

Undantagen från ersättning genom medelvärde på helskalan på grund av hot mot 

tillförlitligheten var skalan SFOC, som var skalan av störst intresse i denna studie. Här 

användes data från de 394 deltagare som svarat fullständigt på skalan. SFOC användes 

dock i sin helhet endast i samband med frågeställning 1), för de andra frågeställningarna 

användes delskalor av SFOC, med varierande deltagarantal. Helt undantagna från 

ersättning genom medelvärden var även Oroskalan, Undvikandeskalan och FOBS, då 

dessa skalor innehåller mycket få items. 

Normalfördelning för de aktuella skalorna för respektive frågeställning (SFOC, W-

DEQa, CAQ och Undvikandeskalan) undersöktes genom Shapiro-Wilks tester och 

histogram. Även extremvärden (outliers) noterades i datan genom visuell inspektion av 

sambandsdiagram (scatterplots). Då datan från många delskalor ej var normalfördelad 

samt att flera avvikande värden identifierades omvandlades datan i enlighet med 

rekommendationer från Field (2013) i samband med frågeställning 2) och 3) (se under 

respektive frågeställning). Efter denna omvandling bedömdes samtliga skalor som att 

uppvisa tillräcklig normalitet och parametriska test användes därför genomgående. För 
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skalorna SFOC och W-DEQa producerades även beskrivande statistik, i form av 

frekvens, centraltendenser och spridningsmått. 

Validering av skalan Situational Fear of Childbirth (SFOC) och identifiering av 

typer av rädsla 

Två steg användes för att validera skalan SFOC (Situational fear of childbirth). 

Det första steget innebar en faktoranalys och i det andra steget undersöktes validitet 

genom producerade korrelationer mellan skalor som syftade till att på olika sätt mäta 

förlossningsrädsla eller psykologiska mekanismer. 

Steg 1. Faktoranalys. För att säkerställa att faktoranalys var en lämplig analysmetod 

undersöktes att stickprovstillräcklighet (sampling adequacy) förelåg. En rekommendation 

kring detta är att ha fem till tio deltagare per item (DeVellis, 2003). I SFOC skalan ingår 51 

items, vilket innebar att de 394 deltagare som hade angett svar på denna skala väl uppfyllde 

denna rekommendation. Ett annat mått på stickprovstillräcklighet är Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy (KMO) värdet för helskalan samt för individuella items. 

Explorativ faktoranalys valdes då det i nuläget inte finns någon riktigt robust teori vad gäller 

klarlagda typer av förlossningsrädslor och explorativ faktoranalys innebär en mer 

förutsättningslös analys än t.ex. PCA (principal component analysis) (Field, 2013). 

Normalfördelning undersöktes, för att identifiera items med extremt skeva distributioner eller 

med för låg variabilitet. Normalitetsantagandet uppfylldes ej för helskalan SFOC och många 

items uppvisade heller inte normalfördelning. Analysen genomfördes trots detta då 

faktoranalys anses robust även vad gäller icke-normalfördelning (Tabachnick & Fidell, 2007). 

I samband med den initiala analysen undersöktes även interkorrelationer mellan items inom 

skalan för att säkerställa att frågorna inte var korrelerade med 1) för få andra items 

(korrelationer mindre än 0,3) eller 2) med för högt värde med andra frågor i skalan 

(korrelationer större än 0,9). Det blev aktuellt att ta bort fyra frågor på grund av få och låga 
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korrelationer. Då det dock inte finns några exakta rekommendationer för hur många ”för få 

korrelationer” är, använde vi vår egen bedömning och kriteriet att ta bort items som hade färre 

ån 6/51 korrelationer >,3. Faktoranalys genomfördes med Oblique rotationsmetod (specifikt 

promax). Oblique rotationsmetod (promax) valdes då denna rotationsmetod rekommenderas 

då faktorerna kan antas vara korrelerade sinsemellan och inte oberoende av varandra (Field, 

2013). Faktorer identifierades på basis av Kaisers regel om att inkludera faktorer med 

Eigenvalues  >1 och Cattells Scree test producerar en sk. Scree plot som användes för att 

visuellt inspektera antalet faktorer, vilken användes för att komplettera bedömningen. 

Faktorladdningar av items undersöktes och items med laddningar under 0,4 togs stegvis bort 

från analysen. Ytterligare nio frågor togs bort på basis av detta kriterium, några av dessa 

återfinns i Bilaga 1. Test av intern reliabilitet genomfördes genom reliabilitetsanalys där 

Cronbach’s Alpha värden producerades. Här togs ytterligare en fråga bort på basis av att 

reliabiliteten skulle förbättras utan denna fråga (Field, 2013). 

De öppna svarsalternativen noterades och kategoriserades kvalitativt in i olika 

rädslotyper, men ingick inte i några statistiska analyser. Slutligen producerades beskrivande 

statistik gällande vad deltagare var rädda för, i form av medel och frekvens (procent). 

Steg 2. Validering av skalan. Validitet för SFOC undersöktes för skalan i helhet och 

för de sju delskalor som framkom i faktoranalysen, dessutom undersöktes validiteten för 

några enskilda items. Två typer av validitet undersöktes: Kriterievaliditet och 

begreppsvaliditet. Kriterievaliditet handlar om etablera att det som mäts i en skala verkligen 

är det som mäts genom jämförelser med andra objektiva kriterier. Begreppsvaliditet 

inbegriper istället att säkerställa att det konstrukt man avser mäta faktiskt är det man mäter 

(Field, 2013). Spearmans rho korrelationer räknades ut mellan alla skalor och 

signifikansnivån sattes till p<,05. 
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Ett observandum kring valideringsprocessen var dock alltså att de analyser av 

samband som låg till grund för valideringen, via genomförda jämförelser mellan övriga skalor 

och SFOC, gjordes på basis av tolkningar av resultaten från faktoranalysen. Detta i och med 

att denna studie inte genomfördes med fokus på valideringen av SFOC. De exakta 

jämförelserna som genomfördes och vilka tolkningar som låg till grund för att använda 

respektive skala diskuteras under resultat.  

Slutligen producerades även beskrivande statistik gällande prevalens av rädsla hos 

kvinnorna kopplat till respektive rädslotyp. Deltagarna delades in i kategorier “rädda” och 

“inte rädda” baserat på de svar de gett på samtliga frågor inom varje faktor. ”Rädd” innebar 

att ha skattat 2 poäng eller högre i genomsnitt på alla frågor medan ”inte rädd” motsvarade 1 

poäng eller lägre i genomsnitt. 

Skiljer sig grupperna med olika typer av förlossningsrädsla åt vad gäller nivå av rädsla? 

För att undersöka skillnaderna mellan grupperna i nivå av rädsla mot typ av upplevd 

rädsla gjordes en Multivariat variansanalys (MANOVA). Analysen utfördes genom att 

granska huruvida de sju identifierade faktorerna från den validerade skalan SFOC 

(Barnet/egen hälsa, Fysiska komplikationer, Relation till barn/partner, Vårdmiljön/instrument, 

Egen integritet/egna reaktioner, Förlossningsförloppet och Personalens bemötande) skiljde sig 

åt hos grupper av kvinnor med olika nivå av rädsla: Mild, Måttligt- eller Svår/fobisk 

förlossningsrädsla på basis av W-DEQa. Kvinnor utan förlossningsrädsla exkluderades från 

denna analys. Då majoriteten av faktorerna visade sig signifikanta (positivt skev 

normalfördelning) med flera extremvärden gjordes en omvandling med hjälp av en logaritm 

10 transformation (Field, 2013). Barnet/egen hälsa uppvisade normalfördelning och 

transformerades därför inte. Efter omvandling fann vi att faktorerna Personalens bemötande, 

Förlossningsförloppet och Fysiska komplikationer fortfarande hade extremvärden. Games 



FÖRLOSSNINGSRÄDSLANS INNEHÅLL 

 

35 

Howells post-hoc test användes då antagandet om liknande spridning över grupperna 

inte uppfylldes (Field, 2013). 

Kan typ av förlossningsrädsla predicera kognitivt undvikande och overt undvikande? 

För att undersöka om typ av rädsla predicerar undvikande genomfördes två separata 

multipla regressionsanalyser. Den första analysen inkluderade kognitivt undvikande medan 

den andra innefattade overt undvikandebeteenden. Signifikansnivå sattes till p <,05. 

Lämpligheten av multipel regression som analysmetod undersöktes genom att säkerställa 

antaganden om oberoende observationer, linjäritet, normalitet, homoskedastisk-itet 

(homoscedasticity), mutlikolinjäritet (multicollinearity). Extremvärden (outliers), 

inflytelserika punkter (influential points) och hävstångspunkter (leverage points) 

undersöktes likaså. Då antagandet om linjära samband mellan variablerna inte uppfylldes 

vid den initiala analysen, omvandlades den ena beroende variabeln (CAQ) genom logaritm 

10 transformation, enligt rekommendation för stark positiv skevhet (Field, 2013). Efter 

denna omvandling inspekterades linjäritet igen och bedömdes som tillräckligt normal. För 

den andra regressionsanalysen bedömdes den beroende variabeln (Undvikandeskalan) som 

tillräckligt normal. 

Resultat 

Validering av skalan Situational Fear of Childbirth (SFOC) och identifiering av typer 

av rädsla 

Steg 1. Faktoranalys. Den slutgiltiga faktoranalysen av SFOC inkluderande 37 items 

och genererade sju faktorer enligt Kaisers kriterium om Eigenvalues <1. Denna 

sjufaktorlösning stöddes av visuell inspektion av scree-plotten. KMO totalvärdet var ,93 och 

vilket verifierade antagandet om stickprovstillräcklighet. KMO värden för respektive item var 

alla över ,86, vilket är högt över det vanligen accepterade värdet ,50 (Field, 2013). Alla 

faktorer och helskalan visade god reliabilitet, med värden på minst ,77 och för hela skalan ,95, 
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vilket indikerar mycket god reliabilitet (Field, 2015). Totalt förklarade de sju faktorerna 

nästan 64% av variansen. Utöver detta hade cirka 20% (82 stycken) av deltagarna lämnat 

minst ett svar på den öppna frågan: ”Annat du är rädd för”. Dessa svar noterades och delades 

kvalitativt in i rädslotyper och berörs närmare i diskussionen. Gällande de 14 stegvis 

borttagna frågorna återfanns inget särskilt mönster. Tabell 2 ger en överblick över resultat vad 

gäller de faktorerna som behållits efter tolkning av faktoranalysen, inkluderat Eigenvalues, 

procent av varians förklarad och Cronbach’s Alphakoefficenter.  

Tabell 2.  
Faktorladdningar (Promax rotation), deskriptiv data och Cronbach’s Alpha värden för 
skalan SFOCs sjufaktorlösning (37 frågor) 

Roterade faktorsladdningar  
Frågor 
M/Sd) 

Faktor       

 1 
Integriteten 

2 
Personalen 

3 
Förlossningen 

4 
Barnet 

5 
Relationen 

6 
Vårdmiljön 

7 
Komplikation
er 

27 (,40/,76) ,77       
22 (,73/1,01) ,74       
34 (,54/,92) ,72       
41 (,43/,87) ,70       
19 (,60/1,00) ,63       
*18 (0,32 /,72) ,57       
*15 (,89/1,08) ,54       
31 (,67/,92) ,52       
47 (,39/,78) ,47       
6 (,75/1,01) ,45       
*39 (,97/1,16)  ,85      
25 (1,08/1,12)  ,81      
*45 (1,06/1,21)  ,76      
43 (1,12/1,23)  ,67      
44 (1,23/1,28)  ,53      
46 (,74/1,11)  ,45      
8 (1,29)   ,71     
*20 (1,46/1,24)   ,66     
2 (1,42/1,22)   ,63     
21 (1,79/1,28)   ,58     
*4 (1,46/1,16)   ,56     
5 (1,55/1,34)   ,56     
*9 (1,86/1,39)    ,90    
*14 (,87/1,18)    ,78    
42 (1,86/1,28)    ,72    
32 (1,69/1,31)    ,50    
28 (1,48/1,20)    ,44    
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*7 (,40/,73)     ,79   
13 (,37/,75)     ,76   
17 (,36/,79)     ,64   
38 (,51/,94)     ,54   
*16 (,45/,90)     ,47   
*50 (,43/,87)      ,95  
51 (,60/1,02)      ,54  
30 (,44/,84)      ,41  
35(1,88/1,30)       ,75 
*1(2,22/1,21) 
 

      ,71 

        
Eigenvalues 13,07 2,68 1,976 1,62 1,45 1,39 1,33 
% av varians (tot) 35,33 7,25 5,34 4,37 3,93 3,76 3,60 

(tot: 63, 58%) 
α ,87 ,89 ,85 ,86 ,80 ,83 ,77 

(tot: ,95) 
Not. I Bilaga 1 presenteras frågorna markerade med * i sin helhet, nedan i förkortad version. Av 
upphovsrättsliga skäl presenteras dock inte skalan SFOC i sin helhet. Frågor: Integriteten: 18=Att 
jag skriker, 15=Att det kommer kiss/bajs, Personalen: 39=Inte få tillräcklig hjälp, 45= Personal 
inte kunnig, Förlossningen: 20= Smärta, 4=Förlora kontrollen, Barnet: 9=Barnet dör, 14=Egen 
död, Relationen: 7=Att bli förälder, 16=Att relationen med partner blir dålig, Vårdmiljön: 50= 
Sjukhus, Fysiska komplikationer:1=Spricka. 
Integriteten, Egna integriteten/egna reaktioner; Personalen, Personalens bemötande; 
Förlossningen, Förlossningsförloppet; Barnet, Barnets/egen hälsa; Relationen, Relation till 
barn/partner; Komplikationer, Fysiska komplikationer; Vårdmiljön, Vårdmiljön/instrument. M= 
Medelvärde, Sd=Standard avvikelse, α= Cronbach’s Alpha.  
 

Frågorna som bildade kluster representerade för första faktorn rädslor kring att under 

förlossningen blottas vad gäller den Egen integritet/egna reaktioner. Denna faktor förklarade 

mest av variansen och innefattade drygt en fjärdedel av frågorna i SFOC. Den andra faktorn 

inbegrep rädslor för Personalens bemötande, exempelvis ingick ”rädd att inte lita på 

personalen”. Faktor 3 behandlade rädslor kring Förlossningsförloppet vad gällde egen 

prestation och egna reaktioner under barnafödandet medan faktor 4 rörde rädslor för ohälsa 

hos barnets samt rädsla att själv dö. I faktor nummer fem ingick rädslor kopplade till hur 

relationen till barnet och partnern skulle bli efter förlossningen. Den sjätte faktorn gestaltade 

rädslor för Fysiska komplikationer och där rädsla för att spricka och gå sönder var de två 

frågor som laddade. Slutligen fångade den sista faktorn in mer allmänna rädslor kring 

Vårdmiljön och instrument, som förklarade nästan 4% av den totala variansen. 
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Tabell 3 ger en överblick över prevalens av deltagare som var rädda och inte för respektive 

typ av rädsla. Dessutom presenteras medelvärden för skattningar av respektive rädslokategori. 

Tabell 3. 
Frekvens (i %) av rädda och icke-rädda och medelvärde för respektive faktor 
Faktorer Frekvens (n) Rädd (%) 

 
Inte rädd (%) 
 

Antal tillhörande 
frågor/faktor 

Medel/av möjligt maxvärde 

1  
Integriteten 

408 3,4% 96,6% 10 5,74/40 

2  
Personalen  

408 18,5% 81,5% 6 6,15/24 

3 
Förlossningen 

408 32,8% 67,2% 6 8,96/24 

4 
Barnet  

407 35,6% 64,4% 5 7,76/20 

5 
Relationen 

409 4,2% 95,8% 5 2,08/20 

6 
Vårdmiljön 

410 7,6% 92,4% 3 1,47/12 

7 
Komplikationer 

410 57,1% 42,9% 2 4,11/8 
 

Total    37 148 
Not. Skattningar över 2 poäng eller högre i genomsnitt på varje fråga innebar rädd, 
skattningar på 1 eller lägre betydde inte rädd. Integriteten, Egen integritet/egna reaktioner; 
Personalen, Personalens bemötande; Förlossningen, Förlossningsförloppet; Barnet, 
Barnets/egen hälsa; Relationen, Relation till barn/partner; Komplikationer, Fysiska 
komplikationer; Vårdmiljön, Vårdmiljön/instrument. 
 

Här framkom att rädsla för Fysiska komplikationer var den rädsla med högst prevalens, 

drygt hälften av deltagarna var tämligen rädda till oerhört rädda för detta. Rädslor för Barnets 

och egen hälsa var näst efter tätt följd av rädsla för Förlossningsförloppet. Rädsla för negativt 

bemötande av Personal var fjärde vanligast och ungefär hälften så vanligt, 18,5%. Den minst 

vanliga rädslan var den kopplad till Egen integritet/reaktioner, ca. 97% var litet eller inte alls 

rädda för detta medan rädslor kopplade till Vårdmiljön återfanns hos ca. 8% av 

deltagarna.  Ungefär hälften så många av deltagarna återfanns slutligen vara rädda för hur 

Relationen till barn och partner skulle bli. 

Steg 2. Validering av skalan. Tabell 4 visar resultaten i form av korrelationer som 

syftade till att belysa kriterie- och begreppsvaliditet för skalan SFOC i sin helhet.  

Tabell 4.  
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Spearman’s rho korrelationer för kriterie- och begreppsvaliditet för SFOC helskala 
 SFOC SWLS W-DEQa FOBS OROSKALA 

      

Spearman’s rho     SFOC  1,000 
 

-,320** ,673** ,674** ,635** 

n 394 405 409 409 410 

n kombinerat med SFOC  389 392 392 393 

Not. SFOC, Situational fear of childbirth; SWLS, Satisfaction With Life Scale; W-
DEQa, Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire; FOBS, Fear of Birth 
Scale. n=antal deltagare för respektive skala, n kombinerat med SFOC=antal deltagare 
vid de olika kombinationerna av skalor 
**p<,01 
 

I linje med förväntningarna av tolkningarna från resultatet av faktoranalysen korrelerade 

SFOC negativt med livstillfredställelse och positivt med skalorna som på olika sätt syftar till 

att mäta oro och rädsla i förhållande till förlossningen (Oroskalan och W-DEQa), dessa 

samband var starka (>0,5). De exakta förväntningar som fanns redovisas i bilaga 2. 

Tabell 5 visar korrelationerna för delskalorna (faktorerna), genomförda för att ytterligare 

undersöka begreppsvaliditet i förhållande till enskilda rädslotyper. I bilaga 2 finns även de 

exakta frågor som användes i jämförelserna.  

 



Tabell 5.  
Spearman’s rho korrelationer för begreppsvaliditet kopplat till de sju faktorerna/enskilda frågor 

 
HADSa HADSd PCS IUI W-

DEQa 
Item 1 

W-
DEQa 
item 
2 

 W-
DEQa 
Item 
4&5 

W-
DEQa 
Item 
6,7 
&8 

W-
DEQa 
Item 
9 

Und-
vikande-
skala 
Item 
1 

Und-
vikande-
skala 
Item 
2 

Oro- 
skala 
item 
1 

Und-
vikande
skala 
Item 
3-6 

               
       

Spearman’s 
rho 

Integriteten ,317**    ,429** ,314**         

 Personalen  ,220**     ,512**        
 Förlossningen   ,541**     ,405** 

& 
,288** 

      

 Barnet         ,601** 
,525** 
,400** 

 ,148**    

 Relationen  ,218**  ,35**      ,196**     
 Vårdmiljön            ,167** , 317**  
  

Komplikationer 
              

,152** 
,115* 
,117* 
,126* 

Not. I Bilaga 2 presenteras de specifika frågorna. SFOC, Situational fear of childbirth; W-DEQa, Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire; HADS, The 
Hospital Anxiety and Depression Scale a=ångestsymptom d=depressiva symptom; PCS, Pain Catastrophizing Scale; IUI, Intolerance of Uncertainty Index. Integriteten, 
Egna integriteten/egna reaktioner; Personalen, Personalens bemötande; Förlossningen, Förlossningsförloppet; Barnet, Barnets/egen hälsa; Relationen, Relation till 
barn/partner; Komplikationer, Fysiska komplikationer; Vårdmiljön, Vårdmiljön/instrument. **p<,01; *p<,05



Samtliga korrelationer var i enlighet med tolkningarna av resultaten från faktoranalysen, vad 

gällde att jämföra typer av rädslor med andra psykologiska faktorer och enskilda frågor från 

dessa skalor. Majoriteten av korrelationerna var också minst medelstarka (över ,30). Starkast 

samband hade rädslotypen Förlossningsförloppet med katastroftankar kring smärta, faktorn 

Barnets/egen hälsa med att ha haft fantasier kring att barnet skulle dö under den senaste 

månaden och Personalens bemötande med att inte känna någon tillit under förlossningen. I 

förhållande till rädslokategorin Fysiska komplikationer var dock samtliga korrelationer svaga 

(<,30). 

Skiljer sig grupperna med olika typer av förlossningsrädsla åt vad gäller nivå av rädsla? 

Kvinnorna delades upp i tre grupper baserade på nivå av rädsla: mild förlossningsrädsla, 

måttlig förlossningsrädsla och svår/fobisk förlossningsrädsla. Se tabell 6. 

Tabell 6. 
Förlossningsrädda kvinnor i tre grupper 

Grad av förlossningsrädsla  
 

Frekvens(n)     Procent (%) 

Mild förlossningsrädsla 
Måttlig förlossningsrädsla 
Svår/fobisk förlossningsrädsla 
Total 

192 
97 
60 
409 

24 
47 
15 
100 

   
Not. n, antal personer i gruppen; Gränsvärden inom W-DEQa: Mild 
förlossningsrädsla=35-65 poäng; Måttlig förlossningsrädsla=66-84 poäng; 
Svår/fobisk förlossningsrädsla= >85 poäng; Saknas, Ingen förlossningsrädsla, 
n=60, %=14. 
 

Typ av rädsla undersöktes på basis av de sju faktorer (rädslotyper) som framkommit i 

faktoranalysen av SFOC: Barnet/egen hälsa, Fysiska komplikationer, Relation till 

barn/partner, Vårdmiljön/instrument, Egen integritet/egna reaktioner, Förlossningförloppet 

och Personalens bemötande. En kontroll av antaganden genomfördes inledningsvis vilket 

visade på normalfördelning enligt Shapiro-Wilk test (p> ,05); Däremot återfanns 

extremvärden inom grupperna Personalens bemötande, Förlossningsförloppet och Fysiska  
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komplikationer efter visuell inspektion av låddiagram (boxplot). En signifikant effekt 

mellan nivå av förlossningsrädsla och typ av rädsla fanns, A= 0,6, F(5, 218) = 4,85, p = 0,24. 

Inget signifikant samband återfanns gällande faktorn Vårdmiljön/instrument och nivå av 

rädsla. För övriga variabler fanns signifikanta samband mellan de olika faktorerna och nivå av 

förlossningsrädsla. För faktorerna Barnet/egen hälsa, Egen integritet/egna reaktioner, 

Förlossningsförloppet och hade kvinnor med svår/fobisk förlossningsrädsla signifikant högre 

skattningar och kvinnor med mild förlossningsrädsla lägst. För faktorerna Relation till 

barn/partner och Personalens bemötande fann vi ingen signifikant skillnad mellan måttligt- 

och svårt/fobiskt förlossningsrädsla. Kvinnor med dessa nivåer av förlossningsrädsla skattade 

signifikant högre än kvinnor med mild förlossningsrädsla. Inom faktorn Fysiska 

komplikationer skattade kvinnor med mild förlossningsrädsla signifikant högre än både 

måttligt- och svår/fobisk förlossningsrädsla. Se tabell 7. 

Tabell 7.  
Medelvärden samt standardavvikelser för de sju rädslofaktorerna i SFOC vid 
förlossningsrädsla gällande mild-, måttlig- och svår/fobisk förlossningsrädsla, med test för 
skillnader mellan grupperna grupper med multivariat variansanalys (MANOVA) och post-
hoc. 

 Barnet 
 

Fysiska 
 
 

Relation 
 

Vårdmiljö Egen integrite  
 

Förlossning 
 

Personal 

Mild  

rädsla 

 

8,85 (5.22) ,60 (,26) ,39 (.31) ,40 (.31) 2,68 (1,09) 3,02 (,79) 2,49 (0,91) 

Måttligt 

rädsla 

 

10,86 (4,96  

 

,55 (,27) ,66 (,29) ,50 (,29) 3,01 (1,24) 3,53 (,76) 3,18 (0,99) 

Svår/fobisk 

rädsla 

 

12,50 (4,24  ,34 (,26) ,66 (,38) ,48(,31) 3,60 (1,08) 4.05 (,52) 3,62 (,70) 

F (df=2, 218) 5,73*** 10,90*** 9,55*** 1,34 6,62*** 21,22*** 17,17*** 

Post hoc 1< 3 1> 3 

2> 3 

1< 2, 3 

 

 1< 3 1< 2, 3 

2< 3 

1< 2, 3 
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Not. Data är presenterad som medelvärde och (standardavvikelser). F, F-värde; df, 
frihetsgrader. Barnet, Barnet/egen hälsa; Fysiska, Fysiska komplikationer; Relation, 
Relation till barn/partner; Vårdmiljön, Vårdmiljön/instrument; Egen integritet, Egen 
integritet/egna reaktioner; Förlossningen, Förlossningsförloppet; Personalen, Personalens 
bemötande. Mild rädsla, Mild förlossningsrädsla; Måttlig rädsla, Måttlig förlossningsrädsla; 
Svår/fobisk rädsla, Svår/fobisk förlossningsrädsla. Post hoc analys gjordes genom Games 
Howell 
 ***p>.001 
 
Kan typ av förlossningsrädsla predicera kognitivt undvikande och overt undvikande? 

Den multipla regressionsanalysen visade att de olika rädslorna var sammantaget 

statistiskt signifikanta i att predicera kognitivt undvikande. . Sammanlagt förklarade 

rädslorna 26% av variansen i kognitivt undvikande. F(7, 387) = 20,574 p<0,005. Tabell 8 

presenterar exakta värden. 

Tabell 8.  
Associationer mellan rädslotyper och kognitivt undvikande 

Faktorer B 𝛽𝛽 (95% CI för 𝛽𝛽) 
Personalen ,003 ,120 (,000-,006) 
Förlossningen ,002 ,082 (-,001-,005) 
Barnet ,004 ,145 (,001-,007)* 
Fysiska komplikationer ,001 ,020 (-,005-,007) 
Vårdmiljön ,004 ,060 (-,003-,010) 
Relationen ,004 ,088 (-,001-,009) 
Integriteten ,004 ,162 (,001-,006)** 

Not. Integriteten, Egen integritet/egna reaktioner; Personalen, Personalens bemötande; 
Förlossningen, Förlossningsförloppet; Barnet, Barnets/egen hälsa; Relationen, Relation 
till barn/partner; Komplikationer, Fysiska komplikationer; Vårdmiljön, 
Vårdmiljön/instrument. 
B= Icke-standardiserad B-koefficient, 𝛽𝛽= Standardiserad 𝛽𝛽 −
koefficient, 95% CI för 𝛽𝛽 =95% Konfidensintervall för 𝛽𝛽 −  koefficient 
*p<,05, **p<,01 
 

Endast rädslorna kopplade till Barnets/egen hälsa och Egen integritet/egna reaktioner 

var statistiskt signifikanta i att var och en av dem återfanns predicera kognitivt undvikande. 

Specifikt visar betakoefficenterna att Egen integritet/egna reaktioner är den starkaste 

prediktorn för kognitivt undvikande. 

Regressionsanalysen som undersökte typer av rädsla och overt undvikande fann också 

att förlossningsrädsla sammantaget var signifikant i att predicera overt undvikande. Här var 
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det sammanlagda förklaringsvärdet nästan 10%. F(7, 385)= 7, 045 p<0,005. I denna analys 

var dock endast rädslan kopplad till Vårdmiljön/instrument statistiskt signifikant och var 

därmed den enda rädsla som på egen hand predicerarade overt undvikande. Tabell 9 

specificerar resultaten. 

Tabell 9. 
Associationer mellan rädslotyper och overt undvikande 

Faktorer B 𝛽𝛽 (95% CI för 𝛽𝛽) 
Personalen ,062 ,131 (-,005- ,130) 
Förlossningen ,043 ,093 (-,026-,113) 
Barnet ,035 ,066 (-,033-,103) 
Fysiska komplikationer -,017 -,015 (-,151-,116) 
Vårdmiljön ,140 ,118 (,001-,278)* 
Relationen ,029 ,031 (-,074-,131) 
Integriteten -,003 -,006 (-,060- ,055) 

Not. Integriteten, Egen integritet/egna reaktioner; Personalen, Personalens bemötande; 
Förlossningen, Förlossningsförloppet; Barnet, Barnets/egen hälsa; Relationen, Relation 
till barn/partner; Komplikationer, Fysiska komplikationer; Vårdmiljön, 
Vårdmiljön/instrument. 
B= Icke-standardiserad B-koefficient, 𝛽𝛽= Standardiserad 𝛽𝛽 −
koefficient, 95% CI för 𝛽𝛽 =95% Konfidensintervall för 𝛽𝛽 −  koefficient 
*p<,05 

Diskussion 

Den aktuella studien syftade till att fördjupa kunskapen om vad kvinnor är rädda för och i 

vilken utsträckning samt undersöka vilken roll rädsloinnehåll spelar för fenomenet 

förlossningsrädsla, genom att belysa dess koppling till rädslointensitet och undvikande. Då det 

i dagsläget saknades instrument för att systematiskt mäta typ av rädsla testades och 

validerades även en ny mätskala framtagen för detta ändamål: SFOC. Resultaten gav stöd åt 

användbarheten av SFOC som skala för att mäta typ av rädsla och den vanligaste återfunna 

typen av förlossningsrädsla var rädsla för fysiska komplikationer. Vidare återfanns vid 

valideringen positiva associationer mellan psykologiska faktorer som intolerans för ovisshet 

och katastroftankar kring smärta och enskilda rädslotyper samt ett generellt positivt samband 

mellan oro och förlossningsrädsla och ett negativt samband till livstillfredsställelse. 

Resultaten visade även att förlossningsrädsla hade en hög prevalens och mönster vad gällde 
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typer av rädsla i förhållande till intensitet av rädsla framkom, där exempelvis kvinnor inom 

gruppen milt rädda tenderade att vara mer rädda för fysiska komplikationer än kvinnor med 

måttlig och stark rädsla. Kognitivt undvikande predicerades av två typer av rädslor kopplade 

till: Barnets hälsa/egen hälsa och Egen integritet/egna reaktioner. Overt undvikande 

predicerades endast av en typ av rädsla, Vårdmiljön/instrument. Alla rädslor sammantaget 

kunde också signifikant predicera såväl overt som kognitivt undvikande.  

Validering av skalan Situational Fear of Childbirth (SFOC) och identifiering av typer av 

rädsla   

Denna studie var den första att använda mätskalan SFOC för att identifiera typ av 

förlossningsrädsla. De statistiska resultaten gav stöd åt SFOC som en tillförlitlig mätskala. 

Specifikt baseras detta på att utfallet av faktoranalysen gav tydligt definierade typer av 

rädslor (sju stycken), som förklarade runt 64% av variationen och där respektive faktor hade 

starka korrelationer mellan items medan få interkorrelationer återfanns mellan faktorerna. 

Vidare kategoriserades de öppna svarsalternativen kvalitativt och där svaren till största del 

bedömdes att passa in de faktorer som identifierats genom faktoranalysen, vilket kan sägas 

ge stöd åt användbarheten för SFOC som skala. Därtill bedöms SFOC som ett tillförlitligt 

instrument på basis av att goda psykometriska egenskaper som analyserna visade. Skalan 

uppvisade såväl god reliabilitet som validitet. Gällande reliabilitet visade skalan som helhet 

och de enskilda faktorerna goda Cronbach’s Alpha värden. För både kriterie- och 

begreppsvaliditet var majoriteten av korrelationerna i linje med förväntningarna, 

medelstarka till starka och samtliga signifikanta. Endast ett fåtal korrelationer var svaga och 

vilket med tanke på det stora antalet antaganden och många använda skalor kan framhållas 

som en styrka. Inte minst kan detta framhållas då skalorna som användes som jämförelse 

inte var på förhand givna då studien inte genomfördes med huvudsakligt fokus att validera 

SFOC. 
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Några synpunkter kan framföras vad gäller SFOC. Exempelvis framkom genom de 

öppna svarsalternativen två rädslotyper som potentiellt kan tänkas gå utöver de sju 

specificerade genom faktoranalysen. Ett antal kvinnor rapporterade exempelvis rädsla för 

oväntade händelser och brist på kontroll innan förlossningen (till exempel att inte hinna till 

sjukhuset i tid eller att det upplevdes som jobbigt att inte ha kontroll över hur förlossningen 

startar). Några kvinnor rapporterade också att de var rädda att föda förtidigt. Medan det 

bedöms som tänkbart att dessa svar ingår i kategorin Förlossningsprocessen, kunde detta 

inte undersökas statistiskt i och med att svaren var så få. En annan möjlighet blir därmed att 

dessa svar representerar en annan faktor, då ett antal författare har identifierat rädslor som 

har med själva graviditeten att göra och vilket inte inkluderats i SFOC som skala (till 

exempel Matinnia et al., 2015). Därtill särskilde sig även svar gällande rädsla för att få 

problem med amningen och vilket kan tänkas vara hemmahörande i kategorier som 

innefattar rädslor inför det som händer efter förlossningen. En annan möjlighet är dock att 

denna rädsla utgör en egen rädslokategori. Därmed finns potential att inkludera dessa 

rädslor som egna items i skalan för framtida bruk. Talar emot detta gör dock att rädslor 

förknippade med graviditeten och livet efter förlossningen i de flesta studier angetts som 

mindre vanligt än dem förknippade med förlossningen (Saisto & Halmesmäki, 2003). Även 

så kan det framhållas vara av intresse att utreda hur dessa rädslor konceptualiserar sig i 

förhållande till de andra faktorerna. 

Ett observandum var också att en identifierad faktor endast innehöll två frågor (Fysiska 

komplikationer). En vanlig rekommendation är att en faktor ska innehålla minst tre frågor. 

Denna faktor behölls dock som egen faktor i och med att den representerade den vanligaste 

rapporterade rädslan och då ingen annan faktorslösning bedömdes som lika tillfredsställande. 

Därtill rapporterade många i de öppna svarsalternativen rädslor som relaterade till denna 
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rädsla. I detta fall rekommenderas att potentiellt lägga till fler items relaterade till denna 

faktor i SFOC. 

Genom valideringen av SFOC framkom även fynd vad gällde vad kvinnor är rädda för, hur 

dessa rädslor hör samman och vilken prevalens de har samt till viss del hur sambanden mellan 

enskilda rädslotyper och olika psykologiska mekanismer ser ut. Därtill även hur samband 

mellan förlossningsrädsla och livstillfredställelse och oro gestaltade sig. 

De sju typer av rädslor som framkom stämde väl överens med de rädslor som kvinnor 

rapporterat i de framförallt kvalitativa studierna som finns på området. I likhet med en svensk 

kvalitativ studie av Eriksson et al. (2006) framkom exempelvis att rädslor kopplade till själva 

förlossningsprocessen representerade en egen rädslokategori. De rädslor som ingick i denna 

kategori motsvarar också väl dem som framkommit i tidigare forskning, t.ex. vad gäller rädsla 

för smärta och att förlora kontrollen. Medan dessa rädslor i flera studier angetts som bland de 

allra vanligaste, återfanns denna kategori i denna studie dock på tredje plats. I likhet med 

Eriksson et al. (2006) framkom även att rädslor kopplade till hot gentemot den egna 

integriteten (till exempel att tappa kontroll över kroppsliga funktioner och att bli otrevlig/arg) 

samt rädslor kring negativt bemötande från personalen (till exempel oro över att personalen 

inte ska vara tillräckligt kompetenta eller lyssna) föll ut i ytterligare två separata 

rädslokategorier. Dessa rädslor återfanns i denna studie som den minst vanliga respektive den 

fjärde vanligaste respektive. Medan resultatet vad gällde frekvens för personalkategorin väl 

motsvarar den bild som framkommit i annan forskning, fann bland annat Eriksson et al. 

(2006), tvärtemot vår studie, att hot mot integriteten var en av de mer vanligt förekommande 

rädslorna. Dock har flertalet andra studier funnit att detta är en mer ovanligt förekommande 

rädsla. I vår studie var frågor kopplade till integriteten den faktor som hade klart mest 

förklaringsvärde vad gällde faktoranalysen, trots att få alltså rapporterade den. 
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Vad gäller de fyra övriga rädslotyperna har samtliga identifierats i någon form av andra 

studier på området. Exempelvis rädslor kring hur relation med partner och barn ska bli efter 

förlossningen har rapporterats av en studie från Hong Kong och återfanns i båda studierna 

som en av de mindre vanliga (Tsui et al., 2006). Farhågor kopplade till barnets hälsa har i 

flertalet studier återfunnits som en central och vanlig rädslokategori. Även i vår studie 

återfanns detta som en separat kategori och den andra vanligaste. Ett mer ovanligt fynd var 

dock att även rädsla för egen död laddade på denna faktor, ett resultat som endast återfunnits 

i, oss veterligen, en studie tidigare (Matinnia et al., 2015). Anledningen till detta kan endast 

spekuleras kring, men det förefaller möjligt att anta att denna rädsla kan tänkas ha samband 

med en mer generell rädsla/ångest inför döden. Då denna rädsla även var associerad med mer 

intensiva nivåer av rädsla och tidigare har visats ha kopplingar med negativa 

förlossningsupplevelser kan denna rädsla framhållas som en potentiellt mer allvarlig och 

patologisk typ av rädsla. 

I vår studie återfanns också en faktor som passade in under kategorin rädsla för fysiska 

komplikationer. Att denna faktor var den klart vanligaste stödjer den bild som framkommit i 

till exempel Stoll et al. (2015) studie, där över hälften av deltagarna var rädda för detta. I 

deras undersökning tillfrågades dock icke-gravida och unga kvinnor utan barn och vilket gör 

att vår studie ger stöd åt att även gravida kvinnor av varierande åldrar, bakgrund och såväl 

först- som omföderskor vanligen upplever denna rädsla. Det förefaller därmed möjligt att det 

för denna rädsla finns en ökande trend. Då dessa rädslor dock inte korrelerade med till 

exempel frågor som rörde sexualitet eller egen hälsa, som framkommit i tidigare studier, är 

det i nuläget svårt att spekulera i vad denna ökning beror av och hur den kan konceptualiseras. 

Slutligen framkom i vår studie en mer generell rädsla för sjukhusmiljön i allmänhet och 

specifika instrument i synnerhet. Denna rädsla har endast rapporterats i ett fåtal studier, men 

återfanns i denna studie som att tillhöra en specifik rädslotyp (Tsui et al., 2006). 
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Därtill framkom i samband med denna frågeställning också en rad upptäckter vad gällde 

hur samband mellan enskilda typer av rädsla och olika psykologiska mekanismer såg ut, även 

om dessa tecknar en långt ifrån heltäckande bild. Förlossningsrädsla generellt var positivt 

korrelerat med oro och negativt korrelerat till livstillfredställelse. Mest noterbart bland 

upptäckterna kring rädsloinnehåll och psykologiska faktorer var att en stark korrelation 

mellan rädslotypen Förlossningsförloppet och katastroftankar kring smärta. Detta kan 

framhållas som att ge stöd åt forskning som indikerar samband mellan rädsla för smärta 

generellt och förlossningsrädsla specifikt (Saisto & Halmesmäki, 2003). 

Vidare visade sig rädslorna förknippade med den egna integriteten ha en medelstark 

positiv korrelation med en mer generell ångestbenägenhet. En noterbar upptäckt var även en 

medelstark positiv korrelation mellan rädslor förknippade med relationen till barn och partner 

och intolerans för ovisshet. Denna psykiska mekanism har inte tidigare undersökts i 

förhållande till just enskilda typer av rädsla, men har däremot nyligen setts ha en koppling till 

förlossningsrädsla generellt (Berg, 2015). Vad gällde uppfattningen om överdrivet oroande 

återfanns ett positivt samband med rädslor kring Vårdmiljön/instrument. Slutligen återfanns 

positiva korrelationer mellan de rädslokategorier som antagits att korrelera positivt med 

nedstämdhet i och med att de innefattar upplevelser om socialt stöd: “Personalens bemötande” 

och “Relationen till barn/partner”. Det faktum att dessa korrelationer återfanns kan sägas 

stödja att rädslor som rör sociala relationer kopplas samman med nedstämdhet, potentiellt via 

mekanismer av lågt upplevt socialt stöd. Korrelationerna var dock svaga och vilket gör att 

slutsatser förknippade med dessa samband är svåra att fastställa. 

Viktigt att understryka är att slutsatser också generellt är svåra att dra vad gäller sambanden 

mellan dessa psykologiska faktorer och typer av rädslor. Detta för att mönster kring alla 

rädslor inte analyserades, utan endast för enskilda skalor, i och med att huvudsyftet var att 

undersöka validitet. Vidare fanns möjligheten för varje enskild kvinna att ha flera rädslor 
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samtidigt och vilket inte undersöktes eller kontrollerades för i samband med dessa analyser. 

Dock kan de återfunna sambanden sägas ge en fingervisning om hur psykologiska faktorer om 

enskilda rädslokategorier hör samman. 

Skiljer sig grupperna med olika typer av förlossningsrädsla åt vad gäller nivå av rädsla? 

Studiens andra frågeställning undersökte huruvida olika typer av rädslor skiljde sig åt 

gällande grupper med kvinnor med olika nivå av rädsla. Grupperna av nivå av rädsla som 

undersöktes var mild, måttlig och svår/fobisk förlossningsrädsla. 

Vår studie stärker bilden av förlossningsrädsla som ett fenomen med hög prevalens 

bland gravida kvinnor, då fler än som vanligen rapporterats från skandinaviska studier 

rapporterade intensiv rädsla. Prevalensen var svårt/fobiskt rädda: 15%, måttlig rädda: 24% 

och 47%  mild förlossningsrädsla. 

Vidare visade studien på signifikanta skillnader i medelvärden mellan kvinnornas nivå 

av förlossningsrädsla och typer av rädslor utom rädslan för Vårdmiljön/instrument där inga 

signifikanta samband hittades. Generellt visade analysen att kvinnorna som tillhörde gruppen 

svår/fobisk förlossningsrädda upplevde en signifikant större rädsla för de olika typerna av 

rädslor än mild förlossningsrädda. Dock utmärkte sig några rädslokategorier (bland annat 

Fysiska komplikationer) när mönstren var annorlunda vilket kan sägas vara ett observandum. 

Rädsla kopplat till Barnet/egen hälsa rapporterades mest bland svår/fobisk förlossningsrädda 

kvinnor och var signifikant mot nivå av mild förlossningsrädsla i vår studie. Detta skiljer sig 

mot tidigare forskning som kopplat samman rädsla kring bland annat att barnet ska vara 

skadat med mild- måttlig rädsla (Eriksson et al., 2006). Denna rädslokategori innehöll i vår 

studie även rädsla för sin egen hälsa vilket, liksom våra resultat, i tidigare studier rapporterats 

främst bland kvinnor med intensiv rädsla (Eriksson et al., 2006). 

Vår analys visade även att rädsla för Förlossningsförloppet uppvisade ett signifikant 

samband med alla nivåerna av förlossningsrädsla samt att kvinnor med intensiv rädsla var 
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räddast för denna rädslofaktor. Detta stöds av t.ex. Eriksson et al:s. (2006) studie och där det 

även framkom att det hos kvinnor, som var starkt rädda, var vanligare att ha rädslor rörande 

att tappa kontrollen över fysiska förmågor, uppträda på ett olämpligt sätt samt farhågor kring 

att inte vara fysiskt kapabel att föda. Farhågor som till exempel att förlora kontrollen ingick 

även i vår studie i kategorin Förlossningsförloppet. Här har inblandning av tekniska och 

medicinska framsteg inom förlossningsvården i en del studier kopplats till att kvinnor 

rapporterat upplevelser av att vara uteslutna och bli ignorerade under förlossningen. Detta 

skulle således kunna bidra till att minska kvinnans möjlighet till upplevd kontroll vilket vidare 

leder till ökad ångest och specifik rädsla för detta (Bandura, 1997). Detta ger en indikation på 

vikten av att inkludera kvinnan för att på så sätt eventuellt minska intensiv rädsla. 

Gällande rädsla kring Egen integritet fann vi ett signifikant samband mellan mild 

förlossningsrädsla och svårt/fobiskt förlossningsrädda där intensivt rädda kvinnor också 

tenderade att vara mer rädda för denna rädslokategori. Det blir på så sätt tydligt att farhågor 

kring att till exempel skrika eller på annat sätt bete sig på ett mindre socialt passande sätt 

främst rapporteras vid hög förlossningsrädsla och kan ses som en mer patologisk typ av 

rädsla. Detta medan mindre förlossningsrädda kan hypotiseras att se detta som obehagligt men 

som en naturlig del i förlossningsprocessen. 

För rädslor kopplade till Personalens bemötande och Relationen till barn/partner 

rapporterade kvinnor med måttlig och svår/fobisk förlossningsrädsla signifikant mer rädsla än 

gruppen kvinnor med låga nivåer av rädsla. Ingen signifikant skillnad i rapporteringen fanns 

dock mellan måttlig och svår/fobisk rädsla. Detta går, delvis, i linje med tidigare forskning 

som pekat på att kvinnor med intensiv rädsla i större utsträckning också upplever att de får 

mindre stöd och hjälp (Hall et al., 2009). Vår studie visar dock att denna upplevelse kan 

beröra fler kvinnor än endast svårt/fobiskt rädda. Eriksson et al. (2006) beskriver att kvinnor 

som räds dessa typer av företeelser eventuellt inte vågar uttrycka detta p.g.a att moderskapet 
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och förlossningen ses som en naturlig del av den kvinnliga identiteten, och vilket kan tänkas 

leda till att de inte får tillgång till det stöd de behöver från personal eller från sin partner. 

Ett avvikande fynd i vår studie var kvinnornas upplevelser kring rädsla för fysiska 

komplikationer. Resultaten från analysen visade att kvinnor med mild förlossningsrädsla 

skattade signifikant högre, än både måttligt- och svårt/fobiskt förlossningsrädda, gällande 

denna typ av rädsla. Resultaten går till viss del i linje med tidigare studier som rapporterat 

denna rädsla som vanligt förekommande, med en prevalens på över 50%, bland kvinnor som 

inte är gravida (Stoll, Edmonds & Hall, 2015). Fisher et al. (2006) understryker i sin studie att 

även låg-riskgravida kvinnor kan känna oro inför förlossningen och menar att detta skulle 

kunna ses som en allmänmänsklig reaktion och förberedelse inför vad som komma skall. På 

så sätt skulle resultaten i vår studie kunna tolkas som att kvinnor, som trots mild 

förlossningsrädsla generellt, även kan ha en stor oro inför denna typ av rädsla och därför 

också bör uppmärksammas då de kan vara i behov av stöd. 

Slutligen fann vår analys ingen signifikant skillnad gällande rädslan 

Vårdmiljön/instrument och nivå av rädsla. Få studier har alltså återfunnit denna rädsla som att 

representera en egen rädslokategori. Trots att den återfanns som den femte vanligaste 

rädslokategorin kan det således spekuleras i huruvida denna rädsla snarare ska ses som en 

egen specifik fobi i sig och där av inte ha någon direkt koppling till nivå av förlossningsrädsla 

i sig. Av intresse kan dock sägas vara att inkludera denna rädsla i framtida diskussioner kring 

rädslotyper, för att närmare utreda detta. 

Sammanfattningsvis framkom i vår studie att nivå av förlossningsrädsla har ett samband 

med vilken typ av rädsla kvinnor upplever och där vår studie även visade att detta stämmer 

för kvinnorna med lägre rädslonivåer. Då tidigare forskning uttryckt vikten av att lyssna till 

kvinnornas reaktioner eller tvivel kring sin egen kapacitet i förstadiet av graviditeten, för att 

kunna identifiera kvinnor med intensiv rädsla samt att uppemot 80% av gravida kvinnor 
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angetts uppleva någon form av oro eller rädsla inför förlossningen, kan därmed framhållas 

viktigt att identifiera och särskilja de kvinnor som behöver extra stöd i alla rädslogrupper. 

Detta potentiellt via identifiering av rädslotyp (Eriksson et al., 2005). 

Kan typ av förlossningsrädsla predicera kognitivt undvikande och overt undvikande? 

Undersökningen av studiens tredje frågeställning visade att förlossningsrädsla 

sammantaget återfanns som statistiskt signifikant i predicerandet av både kognitivt 

undvikande och overt undvikande. Vad gällde kognitivt undvikande var två rädslotyper 

enskilt signifikanta i att bidra till detta: Barnet/egen hälsa och Egen integritet/egna reaktioner, 

vilka tillsammans förklarade 26% av variansen av kognitivt undvikande. Då dessa 

rädslofaktorer i vår studie också kopplades till mer intensiv rädsla kan dessa resultat sägas ge 

stöd åt fynd i litteraturen som kopplat ihop framförallt en grupp av starkt rädda kvinnor som 

upplever obehag av att tänka eller planera inför förlossningen och undviker detta. 

Vår studie var den första som undersökt kognitivt undvikande i relation till typer av 

rädsla och som därmed kan rapportera om de specifika rädslor som framförallt är förknippade 

med undvikande. Resultaten från studien ger dock inte information om det även existerar en 

starkt rädd grupp som istället hanterat rädslorna genom att fokusera så mycket som möjligt på 

tankarna kring rädslorna samt planera inför tänkbara scenarion kring förlossningen, vilket 

specificerats bland annat i Fenwick et al:s. (2015) studie. 

Gällande overt undvikande visade sig endast Vårdmijön/instrument vara statistiskt 

signifikant som prediktor jämte rädslorna tillsammans. Totalt förklarades runt 10% av 

variationen för overt undvikande av denna rädsla. En tidigare examensuppsats visade att 

förlossningsrädda kvinnor tenderade att i större utsträckning undvika situationer som påminde 

kvinnan om den väntande förlossningen (Lundqvist, 2015). Denna uppsats beskrev även en 

modell där undvikande och oro ingick och som förklarade nästan hälften av variansen vad 

gällde förlossningsrädsla. I vår studie indikerade dock resultaten kring overt undvikande att 
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typ av rädsla hade relativt litet förklaringsvärde vad gällde att predicera overt undvikande. 

Detta stöds även av att svaga samband återfanns i samband med valideringen av SFOC vad 

gällde rädslotyperna Barnets/egen hälsa, Fysiska komplikationer och Vårdmiljön/instrument 

och faktiskt undvikande, även om dem de facto var positiva. 

Styrkor och svagheter med studien 

Vid tolkning av resultaten i denna studie bör en rad faktorer tas hänsyn till. Att studien 

baserades på en tvärsnittsdesign, och därmed endast hade en mätpunkt, gör exempelvis att 

resultaten representerar en bild av kvinnornas mående och situation vid ett enda tillfälle. Detta 

kan tänkas ha betydelse för förlossningsrädsla och dess koppling till psykologiska faktorer, då 

litteraturen visat att rädsla inför förlossningen kan variera under graviditeten, där kvinnor i 

andra trimestern har något lägre rapporterad rädsla än i tredje (Toohill & Hildingsson, 2015). 

Vidare gjorde denna studiedesign att de samband som observerats inte kan diskuteras utifrån 

kausalitet, det vill säga vad som orsakar vad. Det är därmed inte möjligt att utreda om ångest, 

nedstämdhet, oro, intolerans för ovisshet och katastroftankar kring smärta påverkar rädsla 

eller om det motsatta sambandet rådde. Vidare går det inte att utesluta om någon tredje faktor 

exempelvis medierat sambandet mellan rädslotyper och kognitivt undvikande. Dock bidrar de 

återfunna sambanden i denna studie med att identifiera faktorer som är aktuella i 

förlossningsrädsla och vilket därmed kan sägas medverka till fördjupad kunskap på området. 

Därtill kan det relativt stora antalet deltagande kvinnor i denna studie, i olika faser av 

graviditeterna, anses bidra till att ge en bred bild av förlossningsrädsla. 

Vid sidan av begränsningen att inte kunna dra slutsatser om riktningen av effekter, 

utreddes i denna studie inte vilken eventuell påverkan demografiska faktorer kan ha haft på 

rädsloinnehåll och rädslointensitet. Kvinnorna i urvalet var också till majoritet svenskfödda, 

där de flesta hade högskoleutbildning samt levde med sin partner. Bedömningen att inte 

inkludera eller kontrollera för eventuella effekter av dessa faktorer i analysen baserades dock 
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på att inkonsekventa och i stycken motsägelsefulla fynd återfunnits gällande vilken roll 

dessa faktorer spelar. Flera studier har dessutom inte återfunnit några skillnader på basis av 

demografiska faktorer (Melender, 2002). Därtill är Sverige ett generellt jämställt land vad 

gäller exempelvis medicinsk vård och vilket har framhållits som att en faktor som ofta 

minskar effekterna av demografiska faktorer, så som låg socioekonomisk status låg (Jokić-

Begić et al., 2014). 

En annan faktor att ta hänsyn till var att studien baserats på kvinnornas egna skattningar. 

Detta kan framföras som en svaghet relaterat till förlossningsrädsla, då till exempel Fenwick 

et al. (2015) visat att en grupp av rädda kvinnor tenderar att helt undvika att tänka på 

förlossningen, vilket var ett resultat som replikerades i vår studie. En eventuell konsekvens att 

detta skulle kunna vara att vissa kvinnor inte förmådde svara på ett helt öppet sätt. Vidare kan 

det sägas existera en viss skam vad gäller att svara på frågor kring förlossning, då 

barnafödande anses om något som ingår “naturligt” i kvinnorollen. Det har framhållits att det 

därmed existerar ett stigma kring att uttrycka farhågor kring detta, vilket eventuellt kan ha 

påverkat öppenheten i de deltagandes svar (Fisher et al., 2006). Invändningar emot detta är 

dock att de kvinnor som bestämde sig att medverka i denna studie tog detta beslut frivilligt 

och med vetskapen att det ingick frågor kring rädsla och graviditet. Därtill saknade få av de 

inlämnade enkäterna svar. Att enkäterna besvarades anonymt kan också tänkas motverka 

eventuella avvikelser (bias). 

En styrka som kan framhävas för denna studie var att en ny mätskala testades och 

validerades, SFOC. En fördel med denna mätskala var att den inkluderade både färdiga 

frågor och ett öppet svarsalternativ. Denna kombination kan ses som ett instruktivt verktyg 

för insamlande av information kopplat till typer av rädslor kvinnor tenderar att vara rädda 

för. På detta sätt fick deltagarna dessutom möjlighet att själv sätta ord på sina farhågor. 

Mängden av individuell information som framkom gjorde också att vi kunde finna 
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variationer inom de olika kategorierna, vilket gav oss en ökad förståelse för kvinnornas 

rädslor. I och med detta kan trovärdigheten av resultaten sägas vara hög. Ytterligare en 

styrka var att denna studie innefattade en kvantitativ ansats med ett relativt stort 

deltagarantal inom ett forskningsområde som domineras av kvalitativ forskning med få 

deltagare. 

Implikationer 

Resultaten i vår studie förstärker bilden av vilka typer av rädslor som är mest centrala 

för gravida kvinnor och hur enskilda rädslor ingår i större rädslokategorier, vilket framkom 

genom valideringen av skalan SFOC. Detta öppnar upp för möjligheten att kunna använda 

SFOC i framtida forskning och på så sätt bidra till att motverka de svårigheter som tidigare 

framförts gällande att jämföra resultat från olika studier (Melender, 2002). 

Vidare visade vår studie på att rädsla för fysiska komplikationer hade ett starkare 

signifikant samband till mild förlossningsrädsla än övriga rädslonivåer. Enligt 

Socialstyrelsens beskrivning av lindrig förlossningsrädsla är lindrig eller måttlig rädsla ofta 

hanterbar för kvinnan i fråga men att vissa kvinnor fortfarande kan vara i behov av stöd för att 

kunna hantera sin rädsla (Socialstyrelsen, 2011). Detta ger en indikation på att specifika 

rädslor även kan förekomma vid lägre rädslonivåer och att interventioner gällande rädslor kan 

komma att vara önskvärda även för denna grupp. 

Stress- sårbarhetsmodellen kan för förlossningsrädsla antas bli applicerbar då 

stressorerna (till exempel att vara gravid och den kommande förlossningen) fungerar som 

triggers för att generera rädsla. På basis av resultaten i vår studie samt fynd från tidigare 

forskning kan sårbarheter som till exempel tidigare negativa förlossningsupplevelser, 

biologiska faktorer (låg smärttröskel) samt rädsla kopplat till specifika rädslofaktorer också 

ligga till grund för att ett sådant triggande ska ske. Exempel på detta är om kvinnan i fråga 

känner en stark rädsla eller oro för hur relationen till sin partner kommer att påverkas vid 
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föräldraskapet. Graviditeten blir här en stressor som vidare kan kopplas till exempelvis 

förlossningsrädsla generellt. Sådana samband påvisades bland annat i Eriksson et al. (2006) 

studie där diskussioner kring osäkerhet gällande partnerns stöd antogs ha som grund i 

föreställningar hos kvinnan om att förlossningen var en naturlig process i moderskapet. 

På så sätt markerar Stress-sårbarhetsmodellen betydelsen för forskning kring typ av rädsla 

samt att vidare undersöka vilka typer av rädslor som kan predicera undvikande i olika former. 

Modellen kan på så vis användas för att få en mer övergripande förståelse för vilka möjliga 

riskfaktorer som existerar i samband med förlossningsrädsla generellt men även för kvinnor 

med specifika typer av rädslor (till exempel rädsla för Förlossningsförloppet) och vidare vilka 

av dessa rädslotyper som kan predicera overt eller kognitivt undvikande. Se figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Förtydligande av stress-sårbarhetsmodellen. 

Ytterligare en tänkbar förklaringsmodell gällande rädsla och dess vidmakthållande 

framställdes av Fenwick et al. (2015). Denna modell kan sägas erbjuda en utökad bild av de 

rädslostimuli som är aktuella vid förlossningsrädsla där exempelvis stöd för att ovisshet inför 
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den nya situationen, som förlossningen innebär, och dess koppling till specifika rädslotyper 

återfanns i denna studie. Därtill återfanns stöd för existensen av en grupp kvinnor som 

reagerade på rädsla genom framförallt kognitivt undvikande. Vad gällde de modererande 

faktorerna som specificerats i denna modell är slutsatser svårare att dra då de inte 

kontrollerades för specifikt, men vikten av socialt stöd som påverkande faktor kan sägas 

stödjas då till exempel flera av de rädslotyper som förknippas med upplevt socialt stöd var 

associerade med intensiva nivåer av rädsla. 

Slutsatser och framtida forskning 

Förlossningsrädsla drabbar en väsentlig del av gravida kvinnor, också från skyddade 

demografiska omständigheter, vilket bekräftades i denna studie. Rädslor associerade med 

förlossningen har visats ha samband med andra psykologiska faktorer och att kunna innebära 

potentiellt negativa psykiska konsekvenser för den drabbade. Resultaten från denna studie ger 

ytterligare stöd åt detta, då exempelvis ett positivt samband återfanns mellan rädsla och oro 

samt ett negativt samband mellan rädsla och livstillfredställelse. 

Vad gällde undersökandet av typ av rädsla, vilket var denna studies främsta syfte, 

innebar resultaten från denna studie att ett nytt sätt att mäta typer av rädsla identifierats, 

genom att tillförlitligheten av skalan SFOC bekräftades. Rädsla för fysiska komplikationer 

(till exempel att gå sönder vid förlossningen) var den av de sju återfunna rädslotyperna som 

var vanligast bland gravida kvinnor. Andra vanliga rädslor var förknippade med barnets hälsa 

eller att själv dö, att förlossningsförloppet ska innebära stor smärta eller innefatta att tappa 

kontrollen och att personalen ska ha ett negativt bemötande eller dålig kunskap. Därtill 

identifierades rädsla för Vårdmiljön/instrument som en rädslotyp i sin egen rätt och som 

vanligare rapporterad än vad som tidigare framkommit i litteraturen. Framförallt rädslorna 

Barnet/egen hälsa och Egen integritet/egna reaktioner utmärkte sig genom att de rapporterades 

i högre grad av grupper av kvinnor med måttlig och stark/fobisk rädsla jämfört med dem med 
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mild nivå av rädsla. Dessutom förklarade dessa rädslor en fjärdedel av variansen vad gällde 

att predicera kognitivt undvikande. Rädsla förknippade med fysiska komplikationer angavs 

istället i högre grad av kvinnor i gruppen milt förlossningsrädda, vilket innebar en ny 

upptäckt. För overt undvikande predicerade endast rädslor förknippade med vårdmiljön, 

medan inga mönster återfanns för de andra typerna av rädslor i förhållande till undvikande. 

Denna studie representerade ett försök att fördjupa kunskapen om förlossningsrädsla 

som fenomen, framförallt genom att bidra med kunskap om vilken roll rädsloinnehåll spelar 

för fenomenet. Studien representerade en kvantitativ ansats, inom ett område som dominerats 

av kvalitativa studier med få deltagare. Ännu återstår dock mycket forskning innan fenomenet 

förlossningsrädsla är förstått generellt och betydelsen av rädsloinnehåll för förlossningsrädsla 

specifikt. Av de områden som är av intresse märks exempelvis att mer genomgripande 

undersöka kopplingarna mellan typer av rädsla och rädslointensitet, inte minst gällande vilka 

exakta mekanismer som är involverade i dess påverkan på varandra. Därtill saknas gedigen 

kunskap om hur rädslor manifesteras, exempelvis vad gäller beteenden som undvikande, 

vilket var ett fokus i denna studie. 

Mer generellt saknas i dagsläget såväl en god inblick i hur olika psykologiska 

mekanismer påverkar förlossningsrädsla som hur rädslan kan förstås konceptuellt samt hur 

den uppstår och vidmakthålls. Ett teoretiskt ramverk som nyligen dock framtagits är Fenwick 

et al:s. (2015) vilket användes i denna studie. För att kunna uppnå en djupare förståelse av 

fenomenet behövs framförallt möjligheter att utröna riktningen av effekt vad gäller samband 

mellan faktorer och därmed efterlyses fler kvantitativa ansatser och framförallt longitudinella 

studier och studier med uppföljning. Vidare efterlyses forskning som mynnar ut i 

gemensamma riktlinjer och förståelse kring hur förlossningsrädsla bäst bör undersökas och 

behandlas. Detta är ett viktigt fokus då identifiering och behandling av förlossningsrädsla kan 

sägas vara ett prioriterat mål, inte minst i och med att fenomenet är utbrett, innebär lidande för 
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den drabbade och potentiellt kan leda till negativa konsekvenser för både kvinnan själv, 

familjen och i relationen till det nya barnet. 
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Bilaga 1 – Exempel på utvalda och borttagna frågor för faktorer i faktoranalysen 
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Nedan följer en lista med vad kvinnor har berättat att de kan vara rädda för i 
samband med förlossningen. 
”Markera med en siffra från 0-4 hur rädd du är just för den saken”: 
 
 
Integriteten:  
18=Att jag skriker 
15=Att det kommer kiss/bajs under förlossningen  
Personalen:  
39=Att inte få tillräcklig hjälp 
 45= Att personalen inte är tillräckligt kunnig 
Förlossningen:  
20= Att inte klara av smärtan 
4=Att förlora kontrollen 
Barnet:  
9=Att barnet dör 
14=Att jag dör 
Relationen:  
7=Att bli förälder 
16=Att relationen med partner blir dålig 
Vårdmiljön:  
50= Sjukhus 
Fysiska komplikationer: 
1=Att spricka 
 
 
Borttagna frågor: 
Akut snitt 
Att aldrig kunna ha sex mer 
Att bli påmind om tidigare tråkiga händelser 
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Bilaga 2 – Frågor kopplade till valideringen av SFOC (tabell 5) och underlag 
för/förväntningar av jämförelserna 
WDEQa 
Item 1: Vad tror Du kommer hända när förlossningsarbetet är som intensivast? ”Vågar 
utelämna mig helt till det som sker i kroppen” 
Item 2. Bär mig oerhört illa åt. Item 3: Vad tror Du att Du kommer att känna under 
förlossningen: ”Ingen tillit alls” 
Item 4. Vad tror Du att Du kommer att känna under förlossningen? ”Oerhörd smärta” 
Item 5. Vad tror du kommer hända när förlossningsarbetet är som intensivast? ”Tappar 
totalt kontrollen över mig själv” 
Item 6. Har du under den senaste månaden haft fantasier kring förlossningen som t.ex: 
”Att det skulle kunna hända att barnet dör under förlossningen” 
Item 7. ”Att det skulle kunna hända att barnet skadas under förlossningen” 
Item 8. Hur tror du att det kommer att kännas att föda fram barnet? ”Oerhört farligt” 
Item 9. Vad tror Du att Du kommer att uppleva under förlossningen? ”Inte alls någon 
längtan efter barnet”. 
Undvikandeskalan 
Item 1. För att slippa känna rädsla och oro har jag undvikit… ”Praktiska förberedelser 
inför barnets ankomst (t.ex.ordna vagn, sovplats, kläder)” 
Item 2. För att slippa känna rädsla och oro har jag undvikit…”Kontroller och/eller 
undersökningar hos barnmorska eller läkare” 
Item 3. För att slippa känna rädsla och oro har jag undvikit: ”Att träffa andra gravida eller 
nyblivna föräldrar” 
Item 4. ”Vissa TV-program eller filmer” 
Item 5. ”Vissa samtalsämnen” 
Item 6. ”Att ta reda på fakta om graviditet och förlossning” 
För att slippa känna rädsla och oro har jag undvikit: 1) ”Att träffa andra gravida eller 
nyblivna föräldrar” 2) Vissa TV-program eller filmer 3) Vissa samtalsämnen och 4) Att ta 
reda på fakta om graviditet och förlossning 
Oroskalan 
Item 1. ”Upplever du att du oroar dig onödigt mycket eller att din oro är överdriven?” 
 
Kriterievaliditet undersöktes genom att jämföra förlossningsrädsla med livstillfredställelse 
genom att räkna ut Spearmans rho korrelationer mellan SFOC skalan i sin helhet jämfört 
med SWLS. Här förväntades ett negativt samband. Begreppsvaliditet undersöktes genom att 
jämföra SFOC som helskala med andra skalor som syftar till att mäta förlossningsrädsla 
som underliggande begrepp. Specifikt jämfördes SFOC med FOBS, Orosskalan och W-
DEQa. Förväntningar var att återfinna positiva korrelationer mellan skalorna. Vidare 
jämfördes alltså delskalor (faktorer) och enskilda items från SFOC skalan med andra skalor 
och enskilda items från dessa delskalor. Förväntningar kring samband mellan specifika 
delskalor/items och andra skalor: 
Delskalan som rörde rädslor kring hot mot Egen integritet/egna reaktioner 
förväntades korrelera positivt med ångest och frågor som innefattade att uppleva 
sig som utelämnad under förlossningen. Vad gällde delskalan som handlade om 
rädslor kopplade till Personalens bemötande antogs istället att positiva samband 
skulle återfinnas till nedstämdhet, i och med att denna faktor antogs ha samband 
med upplevt socialt stöd, som har kopplats ihop med nedstämdhet. Dessutom 
förväntades ett positivt samband till item där tillit i förlossningssituationen 
undersöktes. Av samma skäl förmodades positiva korrelationer mellan delskalan 
som inkluderade farhågor inför hur Relation till barn/partner skulle bli efter 



FÖRLOSSNINGSRÄDSLANS INNEHÅLL 

 

72 

förlossningen och nedstämdhet. Dessutom presumerades här positiva korrelationer 
till intolerans kring ovisshet och en fråga som rörde längtan efter barnet under 
förlossningen. Skalan som innehöll rädslor för själva Förlossningsförloppet antogs 
korrelera positivt med katastroftankar kring smärta och förväntan kring 
smärtnivåer inför förlossningen. Därutöver gjordes jämförelser även med en 
enskild fråga om kontroll, då smärta och tappa kontroll var frågor som laddade på 
denna faktor. I förhållande till delskalan som rörde farhågor kring Barnets/egen 
hälsa hölls för sannolikt att positiva korrelationer vad gällde frågor kring fantasier 
om att något hemskt ska hända med barnet och att ha overt undvikit att praktiskt 
förbereda inför barnets ankomst skulle framkomma. Dessutom jämfördes denna 
skala med en fråga som gällde uppskattad farlighet av födseln. Den skala som 
rörde rädsla för Fysiska komplikationer jämfördes med ett antal frågor som 
innefattade olika exempel på overta undvikanden vad gällde förberedelser inför 
förlossningen. Även här antogs att positiva samband skulle återfinnas. Slutligen 
förväntades positiva korrelationer mellan den skala som innehöll rädslor för 
Vårdmiljö/instrument och fråga om den egna oron upplevdes som överdriven. 
Vidare jämfördes skalan med ett item som rörde undvikande av obligatoriska 
medicinska kontroller under graviditeten. 
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Bilaga 3 - Information till deltagande kvinnor 
 
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! 
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Bilaga 4 - Samtyckesblad 
 
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      
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