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Sammanfattning 

Bakgrund: Förekomsten av sfinkterruptur under förlossning har ökat i Sverige från en 

halv procent till tre procent mellan 1973 och 1993. Kvinnor som planerat föder hemma 

drabbas av sfinkterskador i lägre utsträckning än kvinnor som planerat föder på sjukhus. 

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av utdrivningsskedet vid planerad 

hemförlossning.  

Metod: Induktiv innehållsanalys av 150 slumpvis utvalda förlossningsberättelser. 

Förlossningsberättelserna var insamlade som svar på en öppen fråga i en tidigare 

genomförd enkätstudie.  

Resultat: Kvinnans tillit till födandet som en naturlig process var det övergripande temat i 

förlossningsberättelserna. Fjorton underkategorier och fem kategorier framkom under 

analysarbetet: erfarenheter av stöd, fysiska erfarenheter, psykiska erfarenheter, 

erfarenheter av förlossningsplats och förlossningsställning samt kvinnans medvetenhet 

vid förlossningen.  

Slutsats: Omgivningens stöd var mycket viktigt för kvinnorna och de kände sig lugna och 

trygga i sin hemmiljö. Kvinnorna födde ofta i en förlossningsställning som medförde en 

minskad bristningsrisk. Många riskfaktorer för sfinkterskada var eliminerade hos 

kvinnorna som genomgick planerad hemförlossning. Exempelvis var kvinnorna ofta 

omföderskor samt att inga instrumentella avslut genomfördes vid hemförlossningarna.  

Nyckelord: Hemförlossning, Sfinkterskada, Sfinkterruptur, Erfarenheter, 

Utdrivningsskedet. 
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Abstract 

Background: The prevalence of sphincter rupture during childbirth has increased in 

Sweden from half percent to three percent from 1973 to 1993. Women who undergo 

planned home birth have sphincter injuries to a smaller extent than women who undergo 

planned hospital births.  

Objective: The purpose of this study was to describe women’s experience of the last 

stages of delivery during planned home birth.  

Design: Inductive content analysis of 150 randomly selected delivery reports. The 

delivery reports were gathered as a reply to an open question in a previously conducted 

survey. 

Findings: The woman´s confidence in the natural birthing process emerged as the overall 

theme of the delivery reports. Fourteen subcategories and five categories emerged during 

the analysis process: experience of support, physical experience, psychological 

experience, experience of birthplace and birth position and the woman’s awareness during 

birth.  

Conclusion: The support from the surrounding people was very important for the women 

and they felt calm and secure in the home environment. The women often gave birth in a 

birthing position that led to a reduced risk of perineal tears. Many risk factors for 

sphincter injuries were eliminated for the women who went thru planned home birth. For 

example the women often had experiences of prior deliveries and further no medical 

instruments were used during late stages of delivery in planned home births.  

Keywords: Home birth, Sfincter injury, Sfincter rupture, Experience, Pushing phase. 
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Inledning 

Hemförlossningar i Sverige idag står för en promille av alla födslar. Gravida kvinnor 

avråds i kontakten med sjukvård från hemförlossning och sjukhusförlossning framhävs 

som det säkraste valet för mor och barn. Studier visar att det inte finns några ökade risker 

vid hemförlossning för en kvinna med lågriskgraviditet jämfört med sjukhusförlossning. 

Många fördelar finns med hemförlossning, bland andra det kraftigt minskade antalet 

sfinkterskador. Sfinkterskador kan resultera i långvariga besvär såsom analinkontinens, 

smärta vid samlag och psykiskt obehag för kvinnan vilket kan leda till en negativ 

förlossningsupplevelse. Författarna anser att barnmorskans uppgift är att verka för ett 

friskt barn och en frisk mor samt en bra förlossningsupplevelse för de inblandade. Genom 

att studera hur kvinnor som genomgått planerad hemförlossning beskriver 

utdrivningsskedet kan faktorer identifieras som kan påverka utkomsten av sfinkterskador. 

Dessa kunskaper kan sedan användas för att minska risken för sfinkterskador även för 

kvinnor som väljer att föda i sjukhusmiljö och på så sätt främja en frisk mor samt en 

positiv förlossningsupplevelse.   
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Bakgrund 

Normal förlossning 

WHO:s rekommendation för graviditet och förlossning lyder:”The aim of the care is to 

achieve a healthy mother and child with the least possible level of intervention that is 

compatible with safety. This approach implies that: in normal birth there should be a valid 

reason to interfere with the natural process”. Alltså bör interventioner undvikas i största 

möjliga mån och det bör finnas en medicinsk intervention för att ingripa under den 

naturliga process som den normala förlossningen är (Waldenström, 2007). 

Barnmorskor i I-länder har en tendens att underskatta kvinnors möjlighet att föda normalt 

och överskattar samtidigt fördelarna med medicinska interventioner (Mead & Kornbrot, 

2004). En ”normal förlossning” är ett begrepp som har kommit att betyda ”mest vanlig” 

och inte ”mest i enlighet med naturen” och appliceras därför idag även på förlossningar 

som har inslag av medicinska interventioner. Cirka tio procent av alla förlossningar i 

Sverige sker utan inslag av medicinska interventioner (Waldenström, 2007). 

Interventioner såsom kontinuerlig CTG- registrering, värkstimulerande dropp under 

öppningsskedet samt upprepade vaginalundersökningar genomförs på oklara indikationer. 

Hög- och lågriskgraviditeter handläggs ofta på samma sätt under förlossningen (Sandin-

Bojö, 2006).  

Upplevelser vid förlossning 

I en studie av Lavender, Walkinshaw och Walton (1998) framkom att kvinnan behövde ha 

en bra kontakt med sin barnmorska för att känna att hon var delaktig i de beslut som togs. 

Trettio procent av kvinnorna upplevde att de behövde ha kontroll under förlossningen för 

att behålla sin värdighet. De kvinnor som hade förberett sig hade i större utsträckning en 

positiv bild av sin förlossning men många kvinnor upplevde att sjukhuspersonalen 

genomförde olika interventioner utan att informera kvinnan först. Kvinnorna kände att 

stöd från barnmorska, partner eller en vän var av avgörande vikt för en positiv 

förlossningsupplevelse. Stöd från partnern under förlossningen har visat sig ge stort 

positivt gensvar från kvinnan och genom att agera stödjande uppfattar även partnern att 

han/hon är betydelsefull för kvinnan (Somers-Smith, 1998). 

Borquez och Wiegers (2005) genomförde en jämförande studie mellan kvinnor i 

Nederländerna som genomgått en normal förlossning hemma och kvinnor som genomgått 
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en normal förlossning på sjukhus. Studien visade att de kvinnor som födde hemma 

upplevde mindre smärta, krävde mindre smärtlindring, tyckte att de kände sin barnmorska 

bättre och skattade sin förlossning högre än de som födde på sjukhus. De kvinnor som 

födde på sjukhus betonade säkerhet, att ha medicinsk hjälp tillgänglig samt bekvämlighet. 

De kvinnor som födde hemma tyckte det var viktigare med tryggheten i hemmet, det 

gjorde att de kände sig bekväma och avslappnade.  

Hemförlossningar 

Internationell forskning har visat att kvinnor som föder i en hemlik miljö ofta är nöjda 

med den vård som de fått och de i önskar i stor utsträckning en liknande miljö vid nästa 

förlossning. Amning främjas vid hemförlossning och det kontinuerliga stöd som 

hemförlossning ofta innebär har en starkt positiv effekt på kvinnans 

förlossningsupplevelse (Hodnett, Gates, Hofmeyr & Sakala, 2003; Hodnett, Downe, 

Edwards & Walsh, 2009). 

I Sverige sker cirka en av 1000 födslar planerat i hemmet (1 ‰). Det saknas nationella 

riktlinjer för hemförlossningar och kvinnan måste ofta bekosta förlossningen själv 

(Hildingsson, Lindgren, Haglund & Rådestad, 2006). Vissa kommuner erbjuder ett visst 

finansiellt stöd till kvinnor som väljer hemförlossning. För att erhålla det finansiella stödet 

har exempelvis Stockholms läns landsting vissa kriterier: att kvinnan är omföderska, har 

genomgått en tidigare normal vaginal förlossning, har en normal graviditet, bor inom 40 

minuters avstånd från sjukhus samt har kontakt med två hembarnmorskor som finns 

tillgängliga från graviditetsvecka 37 (Lindgren, Rådestad, Christensson, Wally-Byström 

& Hildingsson, 2008).   

Den gravida kvinnan måste själv kontakta en barnmorska som kan assistera vid 

förlossningen. På grund av att hemförlossning ofta är någonting som en barnmorska gör 

vid sidan om sitt vardagliga arbete kan det resultera i att barnmorskan inte har möjlighet 

att komma då kvinnan kontaktar henne (Hildingsson et al., 2006). Lindgren, Hildingsson, 

Christensson och Rådestad (2008) har visat att den största orsaken till varför kvinnor som 

planerat sin förlossning i hemmet överflyttas till sjukhus är att den planerade barnmorskan 

inte har möjlighet att närvara vid förlossningen eller att förlossningsarbetet har avstannat.  

Kvinnor som väljer att föda hemma är rädda för att förlora sin autonomi vid en 

sjukhusförlossning och de vill inte ha en känsla av att ”vara i händerna på 
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vårdpersonalen”. De vill undvika onödiga interventioner och att sjukhusets rutiner ska 

inverka negativt på deras förlossningsupplevelse (Lindgren, Rådestad, Christensson, 

Wally-Byström & Hildingsson, 2008). Kvinnor som föder hemma uppger att de inte vill 

bli störda under förlossningen, att de har tillit till sin egen kropp samt att de vill lyssna på 

sin kropp och följa sina instinkter under förlossningen (Kaplan, Hogg, Hildingsson & 

Lundgren, 2009).  

Kvinnor som genomgått en planerad hemförlossning har förmedlat att de upplevt 

erfarenheten som lugnande, att de fått ökat självförtroende och att de känner en ökad 

styrka i sig själva (Berg & Lundgren, 2004). De har också en tilltro sin förmåga att föda, 

tilltro till sin intuition, förtroende för sin barnmorska och de är psykiskt och intellektuellt 

förberedda. Dessa faktorer tycker kvinnorna uppväger de eventuella riskerna med en 

hemförlossning (Lindgren, Hildingsson & Rådestad, 2005).  

Förlossningsutfall vid planerad hemförlossning 

Kvinnor som bedömts ha en lågriskgraviditet med förväntad normal förlossning har 

minskad risk för instrumentella avslut och bristningar om de genomgår en planerad 

hemförlossning än om de föder sitt barn på sjukhus. Barnen som föds vid planerad 

hemförlossning har minskad risk att bedömas ha apgar sju eller lägre fem minuter efter 

födseln (Olsen, 1997; Hutton, Reitsma & Kaufman, 2009). Risken för episiotomi, 

instrumentell förlossning, kejsarsnitt och sfinkterruptur har också visat sig vara minskad 

vid hemförlossningar jämfört med sjukhusförlossningar. Kvinnor som planerat föder 

hemma drabbas även i mindre utsträckning av stor blödning efter förlossningen 

(Lindgren, Rådestad, Christensson & Hildingsson, 2008; Aikins Murphy & Baker 

Feinland, 1998; Hodnett et al., 2009; Janssen et al., 2009; Janssen et al., 2002; Hutton et 

al., 2009).  

Användandet av epidural anestesi, induktion, oxytocin och prostaglandin förekommer i 

mindre utsträckning hos kvinnor som har som avsikt att föda hemma (Hutton et al., 2009). 

Risken för att barnet ska dö i samband med förlossningen, att barnet aspirerar mekonium 

eller att barnet har behov att förflyttas till en neonatalavdelning är inte större vid planerad 

hemförlossning än vid planerad sjukhusförlossning (Janssen et al., 2009). Olsen och 

Jewell (2009) menar att det saknas evidens för att säga att en sjukhusförlossning är 

säkrare än en planerad hemförlossning för en kvinna som har en lågriskgraviditet. 
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Bristningar och sfinkterskador 

God kommunikation mellan den födande kvinnan och barnmorskan har framkommit som 

en viktig faktor för att minska risken för bristning i samband med förlossning. Tillfrågade 

barnmorskor ansåg att de med en god kommunikation kan få en födande kvinna att andas 

rätt och att barnet föds på ett kontrollerat sätt. Barnmorskorna tyckte sig också se att 

bristningsrisken minskade om kvinnan byter ställning under förlossningsarbetet så att 

trycket från barnets huvud mot perineum justeras under värkarbetet (Dahlen, Ryan, 

Homer & Cooke, 2005).  

Om kvinnan står på knä under utdrivningsskedet har hon minskad risk för episiotomi och 

kraftigt minskad risk för att få bristningar jämfört med om hon är halvsittande. Sjuttio 

procent av kvinnorna som stod på knä under utdrivningsskedet hade i en studie ett helt 

intakt perineum (Altman, Ragnar, Ekström, Tydén & Olsson, 2007). 

År 2004 fick 4,2 procent av alla födande kvinnor i Sverige svåra 

perinealbristningar/rupturer i samband med vaginal förlossning. Detta var den högsta 

förekomsten i Socialstyrelsens statistikdatabas. År 2008 hade bristningarna minskat till 

3,4 procent 

(http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/graviditeter,forlossningarochnyf

odda).  

Sfinkterrupturer ökade i Sverige från en halv till tre procent under åren 1973 till 1993 

(Elfaghi, Johansson-Ernste & Rhydström, 2004). Riskfaktorer för att bristning i 

analsfinktern ska uppstå är om barnet föds med ansiktsbjudning, pannbjudning eller 

sätesbjudning, instrumentell vaginal förlossning, episiotomi eller att förlossningen blir 

utdragen. Förstföderskor löper större risk för bristning än omföderskor. Vid instrumentell 

förlossning är sugklocka bättre än tång för att minska risken för skador på sfinktern. Vid 

episiotomi är mediolaterala (sneda) klipp bättre än klipp i mittlinjen (raka) (Power, 

Fitzpatrick & O´Herlihy, 2006; Elfaghi et al., 2004; Kaerney, Miller, Ashton-Miller & 

DeLancey, 2006; De Leeuw, Struijk, Vierhout, & Wallenburg, 2001; Richter et al., 2002; 

Pirhonen et al., 1998; Dahlen et al., 2005). Kvinnor som genomgår planerad 

hemförlossning har mycket låg risk att drabbas av sfinkterskador. En studie visade att 

endast tre promille av 897 kvinnor som fött hemma drabbades av sfinkterskada (Lindgren, 

2008) 
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Problemformulering 

Sfinkterskador uppkommer under utdrivningsskedet av förlossningen, vid framfödandet 

av barnet. Sfinkterskada kan leda till analinkontinensproblem och kan ge stora 

psykosociala problem för kvinnan. Kvinnan kan även få svårt att hålla gaser och kan 

uppleva smärta vid avföring (Zetterström et al., 1999; Elfaghi et al., 2004). Efter 

analsfinkterskada vid förlossning upplever hälften av kvinnorna analinkontinensproblem 

trots adekvat behandling av bristningen (De Leeuw et al., 2001). Kvinnor som genomgått 

planerad hemförlossning drabbas i mindre utsträckning av sfinkterskador än kvinnor som 

planerat föder på sjukhus. Detta kan bero på flera faktorer såsom barnmorskans 

handläggning av förlossningen eller kvinnans medverkan i utdrivningsskedet. Det saknas 

kunskap om hur kvinnor som genomgår planerad hemförlossning upplever barnets 

framfödande.   

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva kvinnors erfarenheter av framfödandet vid 

planerad hemförlossning.  

Design 

Deskriptiv studie med kvalitativ ansats.  

Metod 

Datainsamlingsmetod 

Kvinnor som planerat födde hemma mellan 1/1-1992–30/6-2005 besvarade en enkät om 

sin hemförlossning (Lindgren, Rådestad, Christensson & Hildingsson, 2008). Kvinnorna 

identifierades genom barnmorskorna som bistått dem vid förlossningen, genom 

annonsering i tidningar och på internet samt genom föreningen ”Föda Hemma”.  

Totalt 735 kvinnor deltog i studien, de kvinnor som fött flera barn hemma under 

studieperioden och fick besvara en enkät per barn. 1038 frågeformulär skickades ut och 

1025 besvarades vilket gav en total svarsprocent på 99 %. 65 % av kvinnorna som 

svarade på enkäten var mellan 25-34 år gamla och 53 % hade högskole- eller 

universitetsutbildning. 83 % bodde tillsammans med sin partner och 76 % av kvinnorna 

var födda i Sverige. 57 % av kvinnorna var yrkesarbetande och hade en inkomst under 

medel.  
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Enkäten innehöll sammanlagt 90 frågor som berörde kvinnornas sociodemografiska 

bakgrund, obstetriska historik, upplevelser av vården under graviditet och förlossning 

samt attitydfrågor. Denna studies resultat baseras på svar från en öppen fråga ställd i den 

ursprungliga enkätstudien. Frågan löd: beskriv din förlossning med dina egna ord. Två 

A4- sidor lämnades för att ge plats för kvinnornas berättelser. 

Urval 

Utifrån de 1025 förlossningsberättelserna gjordes ett slupmässigt urval av 150 berättelser 

som analyserades.  

Internt bortfall 

44 berättelser svarade inte mot denna studies syfte eller materialbearbetningsdefinition 

och exkluderades därför efter genomläsning. Av de 106 förlossningsberättelser som 

återstod exkluderades ytterligare tre där kvinnorna under pågående förlossning 

överflyttades till sjukhus. Resterande 103 förlossningsberättelser ligger till grund för 

studiens resultat.   

Analys  

Den analysmetod som användes var kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt 

Elo och Kyngäs (2008). En genomläsning av alla förlossningsberättelserna resulterade i 

ett internt bortfall på 47 berättelser. Återstående 103 förlossningsberättelser lästes igenom 

upprepade gånger för att få en helhetsbild och ett sammanhang av materialet. Dessa 

delades sedan upp i två lika stora delar utan inbördes ordning och författarna analyserade 

och kodade var sin del.  

För att precisera det material som svarade mot studiens syfte användes följande 

materialbearbetningsdefinition: Utdrivningsskedet är den delen av förlossningen då 

kvinnan får krystimpuls, livmoderhalsen är fullt öppen och barnets huvud är slutroterat 

(Weström, Åberg, Anderberg & Andersson, 2005).  

Analys genomfördes endast på det som i förlossningsberättelserna kan tolkas som 

utdrivningsskedet utifrån materialbearbetningsdefinitionen fram till det att framfödandet 

var komplett. Den textmassa som stämde överens med detta markerades och kortades ner, 

textmassan kondenserades. Den kondenserade texten bearbetades ytterligare genom att 

den kodades. Kodningen jämfördes för att säkerställa att analys- och kodningsprocessen 

hade genomförts på samma sätt av de två författarna samt för att se likheter och 
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skillnader. Kodbearbetningen och det följande kategoriseringsarbetet resulterade i fjorton 

underkategorier, fem kategorier samt ett övergripande tema vilket utgjorde studiens totala 

resultat. Tabell 1 visar analysprocessen. Resultatets underkategorier exemplifierades med 

utvalda citat ur förlossningsberättelserna.  

Tabell 1. Analyseringsprocessen 
Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kodning Underkategori Kategori Tema 

”Sedan kom 
krystvärkarna, det 

liknade inget annat, 
vilken kraft! Och så 

kom barnet, äntligen. 
När huvudet var ute 

stannade allting upp, i 
en evighet kändes det 
som, innan nästa värk 
kom och hon föddes. 
Det blev morgon och 
jag blev tvåbarnsmor 
och det var så stort 

och fantastiskt.” 

Krystvärkarna 
kom, vilken 

kraft! 
 

Och så kom 
barnet. 

När huvudet 
kom stannade 
allt upp. Nästa 
värk kom och 
hon föddes. 

 
 

Det var så stort 
och fantastiskt. 

Kraft 

 
 
 
Huvudet kom 
- allt stannar 

upp. 
 
 

 
 
 
Positiv känsla 

Positiva tankar 
och känslor. 

 
 

 
Kvinnans 

medvetenhet 
om sitt barn. 

 
 
 
 
 

Positiva tankar 
och känslor. 

 

Psykiska 
erfarenheter. 

 

Kvinnans 
medvetenhet 

vid 
förlossningen 

 
 

 
 
 

Psykiska 
erfarenheter. 

 

 

 

 
Kvinnans 
tilltro till 
födandet 
som en 
naturlig 
process. 

 

 

Etiska överväganden 

För den ursprungliga studien godkändes etikprövning av forskningsetiska kommittén vid 

Karolinska institutet, diarienummer 03-548. Förlossningsberättelserna innehöll inga namn 

på de födande kvinnorna, berättelserna var avidentifierade och numrerade. Ingen kvinna 

kontaktades direkt av forskarna som genomförde ursprungsstudien. Författarna till denna 

studie hade ingen möjlighet att identifiera kvinnorna som deltog i ursprungsstudien.  
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Resultat 

Ett övergripande tema, fem kategorier samt fjorton underkategorier framkom i 

analysarbetet.  

Resultatöversikt 

 Erfarenheter av stöd. 

Kvinnans tilltro till födandet som en naturlig process  

* Barnmorskans stöd. 

* Partnerns stöd. 

* Familjens stöd. 

Fysiska erfarenheter. 

* Kraft. 

* Verbala uttryck. 

* Smärta. 

* Smärtlindring. 

 Psykiska erfarenheter. 

* Positiva känslor. 

* Negativa känslor. 

Erfarenheter av förlossningsplats och förlossningsställning. 

* Förlossningsplats. 

* Förlossningsställning. 

Kvinnans medvetenhet vid förlossningen. 

* Erfarenheter av krystfasens längd. 

* Kvinnans medvetenhet om sin kropp. 

* Kvinnans medvetenhet om sitt barn. 
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Att kvinnorna hade tilltro till födandets naturliga process var det övergripande temat i 

studiens resultat. Kvinnorna beskrev hur den positiva och stöttande omgivningen tillät 

kvinnan att vara närvarande i det kraftfulla värkarbetet, acceptera smärtan och att låta 

kroppen arbeta ostört.  

Erfarenheter av stöd  

Kvinnorna beskriver under denna kategori sina erfarenheter av fysiskt och psykiskt stöd 

av sin partner, sin barnmorska och sin familj.  

Tabell 2. 
Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 
meningsenhet Kodning Underkategori Kategori 

”Då var den skönt 
att A fanns vid vår 
sida och sa att allt 
var bra och att jag 

var duktig.” 

Barnmorskan sa att 
allt var bra. 

Uppmuntran av 
barnmorska. 

Barnmorskans 
stöd. 

Erfarenheter  

av stöd. 

”Min man fanns 
vid min sida och 
hjälpte mig hela 
tiden, han ledde 
mig och hjälpte 
mig tillbaka när 
jag tappade bort 

mig.” 

Min man fanns där 
hela tiden, och 

hjälpte mig 
tillbaka. 

Makens stöd och 
coachning. Partnerns stöd. 

”Vi väckte 
storasystrarna så 
att de fick vara 

med.” 

Storasystrarna fick 
vara med. 

Familjen var 
närvarande. Familjens stöd. 

 

Barnmorskans stöd 

Kvinnorna uttryckte att de ville ha och också fick stöd och uppmuntran av barnmorskan. 

En kvinna beskrev att barnmorskan gav stöttning och trygghet utan att tränga sig på. I 

flera fall framkom att barnmorskan hjälpte kvinnan med positiva visuella bilder att 

fokusera på. Barnmorskan agerade ofta coach, lotsade kvinnan igenom värkarbetet och 

gav råd om hur kvinnorna skulle krysta. En kvinna beskrev hur hon själv, barnmorskan 

och doulan smälte samman i ett positivt verbalt ”ja” under varje krystvärk. Många 

kvinnor beskrev en känsla av trygghet tillsammans med barnmorskan och att barnmorskan 

bekräftade kvinnan.  

”Kände min barnmorskas närvaro. Hämtade styrka från henne.”   
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”Hon bekräftar med sin blick, att jag är världsbäst på att föda.” 

”Barnmorskan fanns där hela tiden som en lugn och trygg figur, som en coach till min 

man och mig, när vi samarbetade fram vår son. Det var väldigt vackert.” 

“Jag frågade barnmorskan vad jag skulle göra hon sa: det är bara att låta barnet 

komma.” 

Då kvinnan upplevde att barnmorskans stöd uteblev kunde förlossningsupplevelsen bli 

negativ. En kvinna beskrev hur hon upplevde att barnmorskan inte alls gjorde det de hade 

kommit överens om tidigare och att hon inte fanns där som det stöd som kvinnan 

behövde. 

Barnmorskan hjälpte kvinnorna med olika smärtlindrande åtgärder. I vissa fall gav 

barnmorskan akupunktur och smorde underlivet med olja för att motverka bristningar. I 

några fall höll hon våta varma handdukar mot perineum för att förhindra bristning. En 

kvinna beskrev hur barnmorskan genomförde yttre press genom att lätt trycka på kvinnans 

mage bakifrån för att underlätta barnets framfödande. 

I några få förlossningsberättelser framkom att barnmorskan kontrollerade öppningsgrad 

genom vaginalundersökning men i de allra flesta berättelser fick kvinnan krystimpuls och 

utdrivningsskedet startade spontant. En del kvinnor beskrev att barnmorskan fick hjälpa 

till att ta bort fosterhinnorna från barnet då det var framfött. Flera kvinnor nämnde i sina 

förlossningsberättelser att fosterhinnorna var hela då barnet kom ut, i flera fall sprack 

hinnorna då barnets huvud föddes fram. 

Partnerns stöd 

Kvinnorna beskrev i många berättelser hur de upplevde ett stort känslomässigt stöd ifrån 

sin partner. De kände att han var mentalt närvarande och peppande, och många utryckte 

att de behövde hans känslomässiga stöd. Partnerns närvaro gav kvinnan en känsla av 

trygghet och många kvinnor drog kraft ifrån sin partner. En kvinna beskrev att hennes 

man hjälpte henne att inte tappa fokus och att de tillsammans klarade den sista biten som 

hon upplevde som tuff.  

”Min man fanns vid min sida och hjälpte mig hela tiden, han ledde mig och hjälpte mig 

tillbaka när jag tappade bort mig. Känslan av att det var vår förlossning och att det var vi 

som födde fram vårt barn var starkt närvarande.”  
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”Hans kraft och styrka förlängde min.”  

Partnern fanns ofta där som ett fysiskt stöd och hjälpte i många fall till med det praktiska 

runt omkring förlossningen som att skjutsa äldre barn till dagis, värma vatten och 

förbereda förlossningsplatsen. Partnern hjälpte också till med olika 

smärtlindringsåtgärder. I några fall hann inte barnmorskan fram till hemmet innan barnet 

föddes och mannen assisterade vid framfödandet. Även då barnmorska fanns på plats 

beskrev många kvinnor att partnern var mycket delaktig i framfödandet av barnet. I flera 

fall tog partnern emot barnet och i några fall navlade han även av.  

“Min sambo lirkade sina fingrar under armhålorna och lirkade lite och han kom ut på 

nästa värk.” 

Familjens stöd 

I flera fall deltog andra familjemedlemmar än partnern under förlossningen. Flera 

berättelser beskrev hur övriga barn i familjen fanns närvarande under utdrivningsskedet, i 

vissa fall fanns även andra vuxna släktingar närvarande som stöd.  

”Vi väckte storasystrarna så att de fick vara med.” 
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Fysiska erfarenheter  

Kvinnorna beskriver under denna kategori kraften i födandet, hur de uttryckte sig verbalt, 

deras upplevelse av smärtan samt deras erfarenheter av smärtlindring. 

Tabell 3. 
Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 
meningsenhet Kodning Underkategori Kategori 

”Krystade ut henne 
med vad jag 

upplevde som en 
nästan övernaturlig 

eller gudomlig 
kraft.” 

Krystade med 
övernaturlig eller 
gudomlig kraft. 

Övernaturlig/ 
gudomlig kraft. Kraft. 

Fysiska 
erfarenheter. 

”Skriken gav nu en 
härlig kraft till 
krystandet.” 

Skriket gav kraft 
till krystandet. Skrik gav kraft. Verbala uttryck. 

”Ganska snart 
rullade 

förlossningen 
igång ordentligt 
och smärtan blev 

enormt stark.” 

Smärtan blev 
enormt stark. Stark smärta. Smärta. 

”Jag hade stor 
nytta av den 

yogaavslappnings 
andning jag fått 

inför 
förlossningen.” 

Stor nytta av 
yogaavslappnings-
andning jag fått. 

Yogaavslappnings-
andning. Smärtlindring. 

 

Kraft 

Kraften i födandet beskrevs ofta i förlossningsberättelserna. Värkarna var kraftfulla och 

intensiva och många uttryckte att det var skönt att få trycka på. Flera kvinnor tyckte att de 

kände sig starka och att de under krystvärkarna fick förnyade krafter. En kvinna beskrev 

kraften som övernaturlig eller gudomlig.  

“Jag kände mig så STARK så jag hade kunnat föda ett helt pärlband med ungar just 

då!!” 
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Verbala uttryck 

Några kvinnor berättade att de hade behov av att ge olika verbala uttryck under 

utdrivningsskedet. En del beskrev att den positiva kraften fick dem att låta och andra 

beskrev hur de gav uttryck för rädsla, osäkerhet och smärta. En del kvinnor skrek under 

utdrivningsskedet, en kvinna vrålade högt och ännu en annan uttryckte att hon morrade 

och lät mycket under utdrivningsskedet. Några kvinnor grät på grund av smärtan eller 

som en kvinna beskrev då hon kände osäkerhet inför uppgiften. 

”Jag började gråta mycket kort då jag kände mig osäker på att klara detta.”  

Smärta 

Smärtan upplevdes i många fall som svår och i vissa fall som enorm. En kvinna uttryckte 

att smärtan höll på att ta över under utdrivningsskedet, en annan kvinna kände att smärtan 

inte tog slut då barnet var framfött utan fortsatte även efteråt. Besvikelse över upplevelsen 

av smärta beskrevs också: 

”Jag blev förvånad och en aning besviken på att jag kände smärta överhuvudtaget. Jag 

hade tänkt att jag kommit förbi smärtan under denna förlossning”. 

En kvinna beskrev en mycket smärtsam förlossning:  

”Jag har jätteont, känner att jag föder i uppförsbacke, barnet fastnar över axlarna och 

det tar åtskilliga värkar innan hon är ute, har jätteont...” 

Smärtlindring 

Den födande kvinnan fick ofta smärtlindring genom massage, taktil stimulering eller tryck 

mot specifika punkter, oftast på kvinnans ryggslut.  

Profylaxandning beskrevs som en stor hjälp för att klara av förlossningsarbetet på ett 

tillfredsställande sätt. Att fokusera på andningen beskrevs ofta som ett sätt för kvinnorna 

att motverka att smärtan tog över. Kvinnan fick ofta hjälp att hitta en bra andningsrytm. 

”Jag har stor hjälp av min andning och lyckades andas mig igenom värken. In genom 

nästan ut genom munnen...” 

”Krystvärkarna som följde hävde jag med hjälp av flåsandning för att motverka 

bristningar.”  
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Många kvinnor låg i ett varmt bad eller duschade varmt och använde duschstrålen för 

specifik punktsmärtlindring under utdrivningsskedet.  

”Vattnet, värmen och atmosfären runt omkring oss gjorde att hela födelsen gick väldigt 

smärtfritt, om än inte utan ansträngning. Jag fick aldrig känslor om att jag skulle behöva 

bedövning eller annan sinnesförändrande hjälp.” 

Flera kvinnor beskrev hur de rörde sig under krystarbetet. En kvinna rullade höfterna för 

att smärtan skulle lätta och en del kvinnor gick upp och ner i trappor. 

 ”Jag gick i rask takt fram och tillbaka i lägenheten som smärtlindring. Det var skönt.” 
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Psykiska erfarenheter 

Kvinnorna beskriver under denna kategori deras positiva och negativa känslor under 

utdrivningsskedet. 

Tabell 4. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet Kodning Underkategori Kategori 

”… ögonblicket då 
jag för första 

gången fick känna 
vårt barns mjuka, 

fuktiga och 
skrynkliga huvud 
som var på väg ut 
genomfors jag av 

en obeskrivlig 
glädje och lycka.” 

Då jag för första 
gången kände vårt 

barns huvud 
genomfors jag av 

en obeskrivlig 
glädje och lycka. 

Glädje och lycka. Positiva känslor. 

Psykiska 

erfarenheter. 

 ”… jag blev störd 
när barnmorskan 

kom och inte 
heller ”hängde 

med” då vi 
”hjälpte naturen” 
med hinnorna.” 

Störd av att 
barnmorskan kom 
och hängde inte 

med då vi hjälpte 
naturen med 

hinnorna. 

Störd av 
barnmorskan och 

amniotomin. 
Negativa känslor. 

 

Positiva känslor  

Många positiva känslor framkom i förlossningsberättelserna. Kvinnorna beskrev 

obeskrivlig lycka och glädje, harmoni och lugn. Andra positiva känslor som beskrevs var: 

”mysigt”, ”underbart”, ”harmoni”, ”stillsamt” och ”jättehäftigt”. En kvinna kände en 

enorm kärlek till sin man och sin barnmorska under utdrivningsskedet. Flera kvinnor 

upplevde en avsaknad av rädsla och oro och beskrev att det ofta infann sig en total 

närvaro och koncentration i utdrivningsskedet.  

”Jag var så lugn och så trygg och kände att jag tillät min kropp att göra det den skulle. 

Jag kände mig så levande och full av energi, allt kändes så rätt.” 

Flera kvinnor vågade känna rytmen av värkarna, de följde med i värkarbetet och de kände 

sig i takt med förlossningen. En kvinna skrev att det kändes som hennes kropp togs över 

av utanpåliggande naturkrafter och att hon bara surfade med. Flera kvinnor skrev att 

förlossningen var underbar och det bästa de gjort i sitt liv. En kvinna beskrev den positiva 
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känslan som infann sig av att föda hemma i sitt hem: 

”Visst gjorde det ont och var jobbigt men det fanns inte störningsmoment. Att man skulle 

ha nån bedövning eller syrgas eller ta några prover. Sånt mår jag dåligt av när man får 

en känsla av att något är farligt, så man måste ta till nån onaturlig metod för att det ska 

fungera. Några sådana vibrationer fanns inte nu utan det var positivt och trevligt och 

lugnt och naturligt.”  

Negativa känslor 

Några kvinnor uppgav att de inte kände sig helt närvarande. En kvinna beskrev att hon 

precis efter barnets framfödande var så trött och slut att hon upplevde att hon inte riktigt 

kunde ta emot sitt barn på ett bra sätt. En kvinna kände att hon blev störd då barnmorskan 

kom och bedömde att amniotomi var nödvändig, kvinnan kände att hon inte hängde med 

och att detta påverkade värkarbetet negativt.  

Rädsla, panikkänslor, ilska och förtvivlan nämndes också i förlossningsberättelserna. Ett 

par kvinnor upplevde att de tappade kontrollen under utdrivningsskedet. Några kvinnor 

beskrev en kortvarig rädsla under inledningen av krystfasen.  

”Blev livrädd, lade mig på golvet och höll emot. Två krystvärkar innan jag hittar tillbaka 

till avslappning och på krystvärk 3 kommer HON, sakta, lugnt och fint” 

En kvinna beskrev hur hon vände sina negativa känslor till positiva. 

”Känner paniken dundra fram i mitt inre. Lika fort som paniken fanns hos mig försvinner 

den när jag inser att jag klarar det.” 
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Erfarenheter av förlossningsplats och förlossningsställning 

Kvinnorna beskriver under denna kategori deras val av förlossningsplats samt 

förlossningsställning. 

Tabell 5. 
Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 
meningsenhet Kodning Underkategori Kategori 

”Förbereder mig 
på att ta emot 

barnet på 
golvet, i 

duschen – så jag 
”bäddar” med 
alla handdukar 
jag kan hitta.” 

Förbereder 
mig på att ta 
emot barnet, 
bäddar med 
handdukar. 

Förbereder 
förlossningsplatsen. Förlossningsplats. 

Erfarenheter av 
förlossningsplats och 
förlossningsställning. 

”Jag står på knä 
och lutar mig på 

kuddar på 
fåtöljen.” 

Står på knä 
mot kuddar 
på fåtöljen. 

Knästående med 
kuddar mot fåtölj. Förlossningsställning. 

 

Förlossningsplats  

Kvinnorna valde en trygg och skön plats att föda sitt barn. Fler olika platser nämns i 

förlossningsberättelserna: i sovrummet, i soffan, i badrummet eller framför brasan. 

Förlossningsplatsen förbereddes av kvinnan själv eller av partnern. Kvinnor som födde på 

golvet låg ofta på en madrass och kvinnor som befann sig i badrummet födde ofta i 

badkaret. En del kvinnor hade tömt badkaret innan barnet kom ut och andra födde i 

vatten. Några kvinnor hade föreberett sig på att föda i badkaret, men när det väl blev dags 

kände de att badkaret var för trångt och bytte förlossningsplats. 

”Jag födde i badkaret på ett knä och en fot, hängde delvis på raka armar på 

badkarskanterna och tog emot barnet själv.” 

”Och så plötsligt kom han simmande upp i min famn!”  

En del kvinnor beskrev hur hemmet och vardagslivet bidrog till en positiv 

förlossningsupplevelse och andra upplevde en konflikt mellan födandet och vardagen.  

“Delad i en som ska föda och en som ansvarar för det praktiska livet hemma.” 

”Här i mitt hem kunde jag följa kroppens behov av ställningar, andning och andra saker 
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som tycktes hjälpa födandet fram.”  

Förlossningsställning 

Kvinnorna beskrev ofta sin förlossningsställning. Det förekom i flera berättelser att de 

bytte ställning under krystningsskedet för att finna den mest bekväma, en del kvinnor 

använde kuddar för att uppnå en bekväm ställning. En kvinna beskrev hur hennes ben 

skakade av ansträngningen att stå upp men att hon ändå kände att denna ställning var bäst 

just då. En del kvinnor skrev att de låg på sidan, andra stod eller halvlåg mot sin partner. 

De två förlossningsställningarna som framkom som vanligast förekommande i 

förlossningsberättelserna var att stå på alla fyra eller att stå på knä. 

”Jag stod på knäna och lutande mig över honom (partnern) på alla fyra eller mer 

upprätt.” 

” … när jag efter att ha provat otaliga ställningar äntligen hittade rätt och krystade ut 

henne…” 
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Kvinnans medvetenhet vid förlossningen 

Kvinnorna beskriver under denna kategori sina erfarenheter av krystfasens längd, 

medvetenhet om sin kropp samt medvetenhet om sitt barn.  

Tabell 6. 
Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 
meningsenhet Kodning Underkategori Kategori 

”Krystvärkarna 
kommer tätt, 
lämnar inte 

mycket tid till 
vila.” 

Krystvärkar 
tätt, inte 

mycket vila. 

Täta krystvärkar, lite 
vila. Krystfasens längd. 

Kvinnans medvetenhet 
vid förlossningen. 

”Det kändes 
som att min 

kropp gjorde ett 
mycket hårt 

arbete helt av 
sig själv.” 

Min kropp 
gjorde ett hårt 
arbete av sig 

själv. 

Kroppen arbetade av 
sig själv. 

Kvinnans medvetenhet 
om sin kropp. 

”Vilken ofattbar 
känsla att sticka 
ner handen och 
känna huvudet 
komma ut mer 

och mer.” 

Ofattbar 
känsla att 

känna 
huvudet 

komma ut. 

Huvudet kommer ut 
mer och mer. 

Kvinnans medvetenhet 
om sitt barn. 

 

Erfarenheter av krystfasens längd 

Kvinnorna uppgav ofta hur lång tid krystfasen tog, om krystvärkarna var täta eller 

utdragna samt krystvärkarnas intensitet. Många kvinnor upplevde att krystfasen gick fort 

och lätt, några förvånades över hur snabbt krystimpulserna infann sig. En del kvinnor 

upplevde att de tappade tidsbegreppet under utdrivningsskedet på grund av att de 

koncentrerade sig så mycket på uppgiften. 

”Krystvärkar som pågick länge och var effektiva.”  

”Sedan var krystarbetet (tog tre timmar) ‘blekt’ och utdraget.” 

“Han föddes efter 3 superstarka krystvärkar.” 
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Kvinnans medvetenhet om sin kropp 

Många kvinnor var mycket medvetna om sin kropp och upplevde att de kunde lyssna till 

kroppens behov. Flera uttryckte en total närvaro under krystfasen och en kvinna beskrev 

hur hon använde Anna Wilsby´s krystteknik som hon övat på innan förlossningen. Flera 

kvinnor beskrev också tilltro till sin kropp och tilltro till sin förmåga att föda. 

”Jag var redan innan fullt medveten om min kroppskunskap att föda, men lyckan var lika 

stor denna gång när jag tog upp mitt barn i min famn.” 

En del kvinnor beskrev att det under krystningsfasen uppstod pauser. Några beskrev det 

som att de själva hejdade sig, tog det lugnt och inväntade ytterligare en krystvärk medan 

andra beskrev denna paus som någonting som bara skedde utan kvinnans egen påverkan. 

”Och så barnet, äntligen. När huvudet var ute stannade allting upp, i en evighet kändes 

det som, innan nästa värk kom och hon föddes.” 

”Jag kunde känna hur det öppnade sig och var på väg ut. Jag fick känna allt. Hela 

känslor. Som att det kändes som att bajsa men det var nåt mycket mer. Jag kände när 

krystvärkarna kom och kunde hålla tillbaka när barnmorskan sa till mig. Jag styrde allt 

själv så gott det gick. Slutresultatet var att jag inte sprack så mycket som jag gjorde när 

jag födde på sjukhus. Jag minns att jag kände att det sved till och då höll jag tillbaka tills 

nästa värk kom.” 

Flera av kvinnorna i studien hade fött sitt barn utan närvaro av barnmorska. Ibland 

berodde detta på att barnmorskan inte hann komma innan barnet föddes, i andra 

berättelser framkom det inte varför kvinnorna fött utan barnmorska. Dessa kvinnor tog ett 

stort eget ansvar under förlossningen men detta kunde även ses bland de kvinnor som 

födde med en barnmorska närvarande. En kvinna som födde utan närvarande barnmorska 

uttryckte att hon hade total kontroll över förlossningen:  

”Eftersom jag inte hade någon barnmorska så tog jag så stort ansvar själv, hade total 

kontroll, var lugn och samlad hela tiden och visste hela tiden exakt var i förlossningen jag 

befann mig och gav instruktioner till min man.” 
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Kvinnans medvetenhet om sitt barn 

I berättelserna beskrev flera kvinnor hur de längtat efter förlossningen och att få se sitt 

barn, några upplevde en samhörighet med sitt barn.  

”Då värkarna blev riktigt kraftiga och det började trycka på kändes det som om hon blev 

lite orolig och sparkade väldigt mycket. Jag klappade på magen och sa åt henne att lugna 

ner sig och spara lite på krafterna.” 

Kvinnorna kände att barnet kom längre och längre ner och en del upplevde att de kunde 

förnimma varje rörelse från barnet. En kvinna beskrev hur hon kände då det var rätt att 

låta barnet komma. Många kvinnor beskrev hur de kände på sitt kommande barn då det 

var på väg ut och några höll emot barnets huvud för att framfödandet inte skulle gå för 

fort. Flera kvinnor hjälpte sina barn att födas fram.  

”Jag tyckte den främre axeln satt fast lite och tryckte barnets huvud nedåt och bakåt.” 

”Sista krystvärkarna håller jag emot barnets huvud, för att inte spricka, men så kommer 

huvudet ut och snart hela kroppen.” 

”När barnmorskan ville hålla emot när huvudet skulle komma då puttade jag undan 

hennes hand, jag ville hålla själv. Hade jag varit min egen barnmorska hittills ville jag 

fortsätta.” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Berättelserna som ligger till grund till studien är insamlade i en tidigare studie. Efter urval 

och bortfall kvarstod 103 stycken berättelser. Underlaget gav en variation, men var ändå 

hanterbart. Det är viktigt att resultatet grundas på giltiga och tillförlitliga uppgifter. Detta 

anses uppfyllt då förlossningsberättelserna som ligger till grund för resultatet svarade mot 

studiens syfte och att kvinnorna i ursprungsstudien svarade på frågan ”beskriv din 

förlossning med dina egna ord” frivilligt med egna ord utan att påverkas av annan person 

(Elo & Kyngäs, 2008). 

En svårighet med kvalitativ innehållsanalys kan vara att den meningsbärande enheten vid 

kodning blir för stor eller för liten. Är den för liten kan information försvinna, vilket även 

blir fallet om den är för stor. Om den blir för stor finns även risken att innehållet syftar till 

flera olika upplevelser. Det är viktigt att göra tillräckligt många koder så att hela 

innehållet i materialet beskrivs (Elo & Kyngäs, 2008). Författarna har tagit detta i 

beaktande då kodning genomfördes. 

Under hela analysprocessen har författarna haft kontakt med varandra och reflekterat över 

och diskuterat analysprocessen samt det resultat som framkommit. Vid osäkerhet har 

kodning och kategorier jämförts med meningsbärande enhet och texten i helhet för att 

förvissas om att den tolkats korrekt. Detta ger resultatet trovärdighet (Elo & Kyngäs, 

2008) 

Analysprocessen beskrivs under Analys, och exempel ges under varje kategori i 

resultatdelen hur analysen genomförts. Detta ger resultatet giltighet då läsaren får en 

inblick och förståelse för hur analysen genomfördes. En noggrann beskrivning har getts 

av urval, deltagare, datainsamling samt analys. Detta underlättar för läsaren att bedöma 

om resultatet är överförbart eller användbart i andra sammanhang och det ökar resultatets 

trovärdighet. Citat har presenterats i resultatet, vilket också ökar trovärdigheten (Elo & 

Kyngäs, 2008).  

Kvalitativ innehållsanalys är mindre standardiserat är kvantitativ analys och det finns 

inget ”rätt”. Hur resultatet blir beror på författarens skicklighet, insikt och analytiska 

förmåga (Elo & Kyngäs, 2008). Ingen av författarna till denna studie har någon tidigare 
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erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys, detta kan ha påverkat resultatet. Fördelen har 

varit att det är två författare som har kunnat diskutera och analysera materialet. Risken att 

resultatet inte samstämmer med förlossningsberättelserna blir mindre.  

Berättelserna som ligger till grund för resultatet är kvinnornas egna erfarenheter som de 

själva skrivit ner. Det är en fördel att deltagarna inte påverkats av en person som 

intervjuar samt att de fritt haft möjlighet att beskriva vad de upplevt. Det negativa med en 

öppen fråga är att den inte ger direkta svar på det studien syftar till (Polit & Beck, 2006).  

Det faktum att förlossningsberättelserna var nedskrivna långt efter förlossningen kan 

diskuteras. Waldenström (2003) har i en studie beskrivit hur kvinnors erfarenheter av 

förlossningen påverkas med tiden. Många kvinnor minns ett år efter förlossningen 

smärtan som mindre allvarlig, medan minnet av förlossningen som helhet tenderar att bli 

mer negativt. Simkin (1992) har i en studie kommit fram till det motsatta, att kvinnors 

förlossningsminnen flera år efter förlossningen är påfallande klara. Kvinnorna minns 

särskilt förlossningens början, när vattnet går, vårdpersonalens samt partnerns agerande, 

interventioner, framfödandet samt det första mötet med barnet.   

Resultatdiskussion 

Resultatsammanfattning 

Denna studies problemformulering riktar sig mot det faktum att kvinnor som genomgår 

planerad hemförlossning i mindre utsträckning än de som genomgår planerad 

sjukhusförlossning drabbas av sfinkterskador. Syftet med denna studie var att beskriva 

kvinnors erfarenheter av utdrivningsskedet vid planerad hemförlossning. Temat som 

framkom vid bearbetningen av förlossningsberättelserna var kvinnans tilltro till födandet 

som en naturlig process. De tre viktigaste faktorerna som framkom i studien var stödet 

från omgivningen, förlossningsställning samt elimineringen av riskfaktorer i och med 

valet av planerad hemförlossning. 

Stöd 

I föreliggande studie framkom att med hjälp av barnmorska och partner kunde kvinnorna 

hitta en bra andningsrytm, en bra förlossningsställning samt få hjälp att fokusera på 

positiva mentala bilder. Förlossningsberättelserna vittnar i stort om förlossningar som 

följer WHO:s rekommendationer om att undvika onödiga interventioner (Waldenström, 

2007). Mycket få kvinnor beskrev hur barnmorskan genomförde vaginalundersökningar 
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eller andra interventioner.  

Kvinnorna upplevde att de fick trygghet och kraft från sin barnmorska och från sin 

partner. Många kvinnor beskrev hur detta stöd var ovärderligt under utdrivningsfasen. Då 

tillgång till medicinsk smärtlindring inte finns tillgänglig vid hemförlossning var 

kvinnorna fullt sensoriskt medvetna under utdrivningsfasen och kunde arbeta tillsammans 

med barnmorska för att minska risken för bristningar. Även hur kvinnorna själva höll 

emot barnets huvud och medvetet tog det lugnt i utdrivningsfasen för att inte brista 

beskrevs i förlossningsberättelserna. 

Partnern upplevdes av kvinnorna som mycket förberedd, insatt och delaktig i 

förlossningen. Att välja hemförlossning är troligtvis ett beslut som tagits tillsammans som 

familj och detta reflekterades ofta i partnerns samspel med kvinnan. I flera fall fanns den 

utökande familjen närvarande som till exempel övriga barn och syskon till den födande 

kvinnan med vid förlossningen.  

Många kvinnor beskrev att de kände sig trygga, lugna, glada och harmoniska. Dessa 

känslor kan säkert vara en del av förklaringen till varför inte fler kvinnor beskrev smärtan 

under utdrivningsskedet. Total koncentration och fokus på nuet infann sig och kvinnorna 

upplevde att de vågade följa förlossningsarbetet och följa med värkarna och inte jobba 

emot kroppen. 

Att kvinnor som föder hemma känner sig avslappnade och trygga i sitt eget hem har även 

påvisats av tidigare forskning (Borquez & Wiegers, 2005). Att den utökade familjen var 

närvarande under förlossningen sågs som naturligt och även var ett skäl till att kvinnorna i 

Sjöblom, Nordström och Edbergs studie (2005) valde hemförlossning. Att barnen kunde 

vara trygga i närheten eller närvarande under förlossningen kändes viktigt för kvinnorna, 

förlossningen blev på detta sätt naturlig även för barnen.  

Stöd från barnmorska och partnern har även i tidigare forskning påvisats vara av mycket 

stor vikt. Om kvinnorna upplevde ett bra stöd från barnmorska och partner blev deras 

förlossningsupplevelse positiv (Hodnett et al., 2003; Hodnett et al., 2009).  Då även 

sjukhusförlösta kvinnor uppgav att stödet från barnmorska eller närstående var mycket 

viktigt (Lavender et al., 1998), kan antas att stödet generellt är mycket viktigt oberoende 

av var kvinnan än väljer att föda sitt barn. 

Dahlen et al. (2005) har beskrivit att barnmorskor upplevde att då den födande kvinnan 
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arbetade tillsammans med barnmorskan och kunde följa instruktioner minskade risken för 

bristningar. 

Förlossningsställning 

Kvinnorna i föreliggande studie beskrev stor valfrihet i sitt val av förlossningsplats och 

förlossningsställning. De rörde sig ”fritt” under värkarbetet och kunde alternera ställning 

ofta. Kvinnorna valde en trygg och skön plats att föda på och det var de själva som styrde, 

inte barnmorskan eller teknisk apparatur. Några beskrev hur de planerat att föda på ett sätt 

men att de ändrade sig under förlossningens gång. Under utdrivningsskedet var det mest 

förekommande att kvinnorna stod på alla fyra eller på knä. Många av kvinnorna uttryckte 

att de hade tillit till sin kropp och till sin förmåga att föda och att de önskade lyssna på sin 

kropp under förlossningen 

Kaplan et al. (2009) menar också att kvinnorna inte önskar bli störda under sin förlossning 

och att de vill följa sina instinkter under förlossningen. Sjöblom et al. (2005) har beskrivit 

vikten av att få ha en personlig sfär under förlossningsarbetet då kvinnorna upplevde att 

de på detta sätt behöll sin integritet och de upplevde att de hade kontroll. 

Att byta ställning och på så sätt justera trycket mot perineum har barnmorskor ansett 

minskar bristningsrisken (Dahlen et al., 2005). Att rörelse under förlossningen var mycket 

viktigt för kvinnorna har framkommit i tidigare forskning (Morison, Percival, Hauck & 

McMurray, 1997) och att föda på knä har visat kraftigt minskad risk för bristningar 

(Altman et al., 2007). 

Forskning har påvisat att kvinnor vid hemförlossning hade tillit till sin kropp och till sin 

förmåga att föda och att de önskade lyssna på sin kropp under sörlossningsförloppet 

(Lindgren, Hildingsson & Rådestad, 2005; Kaplan et al., 2009; Morison et al., 1997). En 

studie som undersökte svenska kvinnors erfarenheter av hemförlossning (Sjöblom et al., 

2005) beskrev hur kvinnor kände att de kunde lyssna till sin kropp och följa sina naturliga 

instinkter och att de kunde styra situationen i vilken de befann sig. Kvinnorna såg sitt barn 

som en individ som de kommunicerade med under förlossningen. Övriga barn i familjen 

erbjöds att delta vid förlossningen och välkomna den nya familjemedlemmen. 

Elimineringen av riskfaktorer 

Det framgick av flera förlossningsberättelser i föreliggande studie att kvinnan var 

omföderska och att hon kände igen förloppet, många kvinnor uttryckte att 
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utdrivningsskedet gick snabbt och lätt. Flertalet av kvinnorna var väl förberedda på 

förlossningsarbetet och utdrivningsskedet. I förlossningsberättelserna framkom att endast 

ett barn föddes med sätesbjudning, ingen kvinna födde tvillingar och inga instrumentella 

förlossningar genomfördes. I några förlossningsberättelser beskrevs hur barnet föddes 

fram med hela fosterhinnor eller att fosterhinnorna sprack precis vid framfödandet. 

Kvinnans krystimpuls kom spontant och krystningsskedet fick förlöpa fritt. 

I föreliggande studies resultat har det framkommit att kvinnorna naturligt använder sig av 

metoder som minskar risken för sfinkterskador. Bland annat står majoriteten av kvinnorna 

på knä eller alla fyra och föder sitt barn. Ingen kvinna beskrev att hon låg på rygg. Denna 

ställning är vanlig vid sjukhusförlossningar trots att forskning visat att ställningen inte är 

optimal för att minska bristningar och sfinkterskador.  

Vid sjukhusförlossningar kan det hända att förlossningen avstannar då kvinnan kommer in 

till förlossningsavdelningen. Då detta sker kan värkstimulerade dropp sättas för att 

värkarna skall komma igång igen. Här tar människan över det naturliga förloppet och 

påverkar förlossningens normala process, vilket troligen kan påverka risken för att få 

brisningar. I föreliggande studies förlossningsberättelser beskrevs hur förloppet fick ha sin 

gång och att kvinnan litade på sin kropps förmåga att föda.  

Flera riskfaktorer för bristningar och sfinkterskador har tagits upp i föreliggande studies 

bakgrund, så som barnets bjudning, instrumentella avslut och förlossningsställningar 

(Richter et al., 2002; Zetterström et al.,1999; Dahlen et al., 2005). Då flera riskfaktorer för 

sfinkterskador är eliminerade vid hemförlossning och då kvinnan inte blir överflyttad till 

sjukhus under förlossningsarbetet bör den procentuella del kvinnor som får sfinkterskador 

vid hemförlossning bli minde än vid sjukhusförlossning.  

Slutsatser 

Kvinnor som planerat födde hemma kände sig trygga och lugna i sitt hem och rörde sig 

fritt under förlossningen. Den vanligaste förlossningsställningen i föreliggande studie var 

att stå på knä eller att stå på alla fyra. Att stå på knä har visat sig vara en optimal 

förlossningsställning för att undvika bristningar och sfinkterskador. Många 

sjukhusförlossningar sker idag på rygg och föreliggande studies författare hävdar att detta 

inte alltid är kvinnans eget val, utan beror mycket på barnmorskan som förlöser. I vissa 

fall vid förlossning på sjukhus kanske gynställning inte går att undvika, men vid en 
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förväntat normal förlossning borde kvinnan få möjlighet att föda i den ställning som 

känns bäst för henne. 

Att kvinnan fick stöd av sin partner och/eller barnmorskan under förlossningen var av stor 

vikt för en positiv förlossningsupplevelse och detta styrks även av tidigare forskning. På 

grund av detta anser författarna till föreliggande studie att föräldrautbildningen bör lägga 

stort fokus på att hjälpa partnern att bli ett aktivt stöd under förlossningen. Om 

förlossningsbarnmorskan uppfattar att stödet från partnern inte finns i tillräckligt stor 

utsträckning, eller att kvinnan har ett stort behov av ett stort stöd från barnmorskan bör 

barnmorskan få möjlighet att prioritera detta par och få avlastning med övriga uppgifter 

på avdelningen. På detta sätt kan fler förlossningsupplevelser bli positiva och paret slipper 

känna besvikelse över att mannen eller barnmorskan inte kunde vara ett tillräckligt stöd 

under förlossningen 

Klinisk implikation 

Den förberedande vården bör lägga större fokus på att den partner som skall finnas 

delaktig vid förlossningen får lära sig och handgripligen öva på att vara ett stöd för den 

födande kvinnan då detta i stor utsträckning bidrar till en positiv förlossningsupplevelse. 

Genom att stärka detta stödjande band innan förlossningen är det mer troligt att 

stöttningen även fungerar i förlossningssituationen oavsett var förlossningen sker. 

Hemförlossning skulle kunna finnas som ett mer tillgängligt förlossningsalternativ i 

Sverige och kvinnan tillsammans med sin partner bör i större utsträckning få välja sin 

förlossningsplats och stödjas och uppmuntras i sitt beslut. Vid sjukhusförlossning bör 

kvinnan få föda på sina egna villkor och stor hänsyn bör tas till den förlossningsplan som 

kvinnan ofta har med sig till förlossningen. Barnmorskor på förlossningsavdelningar bör 

arbeta mer aktivt med att uppmuntra födande kvinnor till att prova förlossningsställningar 

som känns bra för kvinnan samt minskar risken för bristningar och sfinkterskador.  

Förslag till vidare arbete 

Denna studie har visat erfarenheter av utdrivningsskedet hos kvinnor som genomgått 

planerad hemförlossning. Det vore intressant att jämföra denna studies resultat med 

erfarenheter hos kvinnor i Sverige som genomgått planerad sjukhusförlossning och se vad 

som skiljer sig i upplevelser och erfarenheter av utdrivningsskedet. Resultatet skulle 

kunna ge ytterligare insikt i varför frekvensen av sfinkterrupturer är lägre bland kvinnor 

som genomgår planerad hemförlossning.  
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