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Sammanfattning 

Bakgrund: Planerad hemförlossning ingår inte i hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige och 

Norge. I Danmark har kvinnor rätt att välja hemförlossning vid förväntad okomplicerad 

förlossning. Registrering av hemförlossningar i Norden är ofullständiga och kvinnors 

erfarenheter av planerad hemförlossning i skandinaviskt kontext finns inte beskriven tidigare. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av en planerad 

hemförlossning i de skandinaviska länderna. 

Metod: En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Femtiotre skandinaviska kvinnor 

som har genomgått planerad hemförlossning har svarat på en öppen fråga i en enkätstudie. 

Resultat: I analysen framkom fem kategorier och tolv underkategorier.  Kategorierna var 

känna trygghet, upplevelse av stöd, känsla av kontroll, harmoni och osäkerhet. Kvinnorna 

upplevde trygghet och lugn av att vara i det egna hemmet. De upplevde känsla av kontroll, 

trygghet, stöd och tillit till barnmorskan, närstående och den egna kroppen. Vad som oroade 

kvinnorna inför förlossningen var främst att inte ha barnmorskan närvarande.  

Nyckelord: Hemförlossning, kvinnor, upplevelser,  

 

 

 

  

 



 

Abstract 

Background: In Sweden and Norway planned home birth is not included in the health care 

system. In Denmark women with expected low risk birth have the right to choose home birth. 

Registrations of home births in the Nordic countries are not completed and women’s 

experiences of planned home birth in Scandinavian context are not earlier described. 

Objective: The aim of this study was to describe women’s experiences of planned home birth 

in the Scandinavian countries. 

Design: Inductive content analysis. Fifty-three Scandinavian women who have experienced 

planned home birth have replied an open question in a questionnaire.  

Findings: In the analysis five categories and twelve subcategories emerged. The categories 

were, to feel secure, experiences of support, being in control, harmony and insecurity. The 

women felt secure and calm in their own homes. They felt being in control, secure, support 

and trust in the midwife, relatives and the own body. What worried the women most in 

presence of the delivery was that the midwife should not be present.    

Keywords: Home birth, experiences, women. 
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Inledning 

Att föda barn är en stor och viktig händelse i en kvinnas liv. Därför skall kvinnans 

förlossningsupplevelse bli så bra som möjligt. I Sverige är det fortfarande få av alla 

förlossningar som är planerade hemförlossningar. Detta trots att flera studier visar att hemmet 

upplevs som en trygg och lugn plats för kvinnor med lågriskgraviditet och en förväntad 

normal förlossning, att föda på. Forskning visar också att fler kvinnor skulle välja att föda 

hemma om de hade möjlighet. Hemförlossning ingår dock inte i det svenska hälso- och 

sjukvårdssystemet och är därför inte tillgängligt för alla. Genom att ta del av kvinnors 

upplevelser av planerad hemförlossning har författarna fått kunskaper om vad kvinnor 

upplever som positivt och negativt med att föda hemma. Författarna hoppas i framtiden kunna 

använda denna kunskap för att främja bra förlossningsupplevelser samt försöka förebygga 

negativa upplevelser oavsett val av förlossningsplats. 
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Bakgrund  

Hemförlossningar i världen 

 I lågresursländer föds mer än hälften av alla barn i hemmet och för många kvinnor är detta 

det enda alternativet (1). I högresursländer varierar möjligheterna för kvinnor att välja var de 

vill föda beroende på vilket land de bor i. I Australien har kvinnor möjlighet att välja om de 

vill föda hemma eller på sjukhus. År 2007 gav regeringen i Australien ut ett 

handlingsprogram för hur en planerad hemförlossning ska handläggas. Handlingsprogrammet 

syftade till att vägleda barnmorskor vid sjukhus och distriktsbarnmorskor hur stöd ska ges för 

kvinnor som önskar föda hemma (2). En studie från 2008 som genomfördes bland 

förstföderskor i Australien visade att kvinnor som födde barn hemma kände sig mer 

förberedda inför förlossningen och upplevde mer stöd av barnmorskan än de kvinnor som 

födde på sjukhus (3). I USA är hemförlossning ovanligt. Endast en procent av alla födslar är 

planerad hemförlossning. Det är dock ett debatterat och hett ämne. American Medical 

Association (AMA) och American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) har 

angripit inte enbart hemförlossning som företeelse utan även de kvinnor och män som stödjer 

det. En amerikansk studie visar att av de kvinnor som valt hemförlossning med hjälp av 

barnmorska, var 91 procent gifta, 87 procent vita och 62 procent hade collegeutbildning. 

Anledningar till att man planerade hemförlossning var behov trygghet, önskan att undvika 

onödigt medicinskt ingripande, tidigare negativ sjukhuserfarenhet, känsla av mer kontroll, sin 

bekväma hemmiljö och att man litade på den egna födselprocessen (4). 

 

Hemförlossningar i Europa 

Holland är känt för sin stora andel hemförlossningar och är ett av få industriländer där det 

fortfarande räknas som norm (5). Närmare 30 procent av alla förlossningar sker i hemmet (6). 

Dock har antalet hemförlossningar snabbt sjunkit från att år 1965 ha varit 68.5 procent ner till 

31.5 procent år 1992. Kvinnor med lågriskgraviditet har fri rätt att välja att föda hemma eller 

på sjukhus. Till sin hjälp i hemmet har de primärvårdsläkare eller barnmorska (7). I England 

har det lagstadgats att friska kvinnor med normal graviditet har möjlighet att välja om de vill 

föda hemma, på mindre förlossningsenhet eller på sjukhus (1). Under senare tid har det lagts 

allt större vikt vid kvinnors behov av att kunna välja var de vill föda. Även om kvinnorna har 

fler valmöjligheter så väljer ändå majoriteten att föda på sjukhus (8). RCM (The Royal 

College of Midwives) och RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) 
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hävdar att fyra till fem gånger fler kvinnor i England skulle välja hemförlossning om de gavs 

möjlighet (9). I Estland är det förbjudet för barnmorskor att bistå en hemförlossning och mer 

än hälften av de planerade hemförlossningarna sker utan assistans (1).  

 

Hemförlossningar i Norden 

Enligt Viisainen (10) skiljer sig Norden från övriga världen på så vis att mer än 80 procent av 

alla förlossningar handläggs av barnmorskor. Mindre än en procent av alla förlossningar är 

planerade hemförlossningar. I Finland har regeringen sedan 1970-talet strävat efter att 

förlossningsvården ska centraliseras till de större sjukhusen. Förekomsten av 

hemförlossningar i Finland har uppmäts till 0,01procent. Praktiskt taget alla barnmorskor i 

Finland arbetar inom den offentliga vården. Det är sällsynt med privatpraktiserande 

barnmorskor och alternativ förlossningsvård finns inte. Endast ett fåtal barnmorskor har 

offentligt meddelat att de bistår hjälp vid hemförlossning. De privatpraktiserande 

barnmorskorna har dock svårigheter med att erhålla täckande ansvarsförsäkringar för att 

kunna bistå hjälp vid hemförlossning. Många planerade hemförlossningar handläggs därför av 

offentligt anställda barnmorskor som erbjuder hjälp på sin fritid. En stor nationell studie som 

genomfördes bland 3000 finska kvinnor visade att det fanns ett större intresse för 

hemförlossningar än vad som praktiserades. Sex procent av kvinnorna uppgav att de skulle 

välja hemförlossning om de fick möjlighet (10).  

Under perioden 1999-2004 blev 858 planerade hemförlossningar registrerade i Norge. Detta 

motsvarar 0,3 procent av alla födslar. Statens helsetilsyn rekommenderar att vid planerad 

hemförlossning ska detta endast ske vid lågriskgraviditet, om kvinnan har en stark önskan om 

att föda hemma, att kvinnan är informerad om risker och att förstföderskor har mindre än 0,5-

1 timmes resväg till sjukhus. Barnmorska eller läkare som bistår hjälp vid hemförlossning 

måste ha kompetens och nödvändig utrustning för att kunna ge akuthjälp till den nyfödde om 

så krävs. Utöver dessa rekommendationer finns inga riktlinjer vad gäller planerad 

hemförlossning (11). 

 Danmark är det land i Norden som har den högsta förekomsten av hemförlossningar. Cirka 

två procent av det totala antalet förlossningar utgörs av planerade hemförlossningar. Vid flera 

sjukhus i Danmark pågår projekt där kvinnan före födseln får träffa den barnmorskan som ska 

vara med vid förlossningen, oavsett om kvinnan väljer att föda hemma eller på sjukhus. Om 

graviditeten är normal och förlossningen förväntas bli okomplicerad handläggs den av 



10 
 

barnmorskan under samma professionella ansvar som vid en förlossning på sjukhus (1). I 

Danmark har kvinnor rätt att välja hemförlossning vid förväntad okomplicerad förlossning. 

Barnmorskan kan endast neka till att handlägga en förlossning hemma om det bedöms vara 

riskfyllt att föda hemma (12).  

 

Hemförlossningar i Sverige 

I Sverige ingår inte hemförlossning i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och 

förekomsten är mindre än en på tusen (13). Kvinnor som önskar föda hemma med barnmorska 

som hjälp måste ofta ordna detta själva genom att söka upp en barnmorska som är villig att 

förlösa hemma. På de allra flesta håll i landet får man finansiera hemförlossningen själv (14). 

I Socialstyrelsens författningssamling fanns fram till år 2005 författningen ”Allmänna råd vid 

hemförlossning”. I denna författning stod det att en förväntad normal förlossning kan ske i 

hemmet med assistans av barnmorska (SOSFS 1990:22). Författningen är borttagen och har ej 

blivit ersatt av någon ny (1).  Sedan år 2002 finns i Stockholms län möjlighet till ekonomiskt 

bidrag för den som önskar att föda hemma. Stockholms medicinska råd har tagit fram ett antal 

krav som måste uppfyllas för att ekonomisk ersättning ska utgå: 

-att den gravida kvinnan är omföderska 

-att tidigare förlossningar har varit normala och kvinnan inte har varit förlöst med kejsarsnitt 

-att nuvarande graviditet har varit normal 

-att det inte finns några medicinska riskfaktorer som kan påverka förlossningen, till exempel 

att kvinnan har diabetes, högt blodtryck, mycket vätska i kroppen eller bär på ett väldigt stort 

barn 

-att kvinnan har diskuterat risksituationen med en förlossningsläkare 

- att kontrollen i graviditetsvecka 36 är normal 

-att två barnmorskor är med vid förlossningen 

-att hemförlossningsteamet och den närliggande förlossningskliniken samarbetar 

- att transport till närliggande förlossningsklinik kan ske inom 40 minuter 

-att en barnläkare kontrollerar barnet senast två dagar efter förlossningen (15). 
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Kvinnors upplevelse av förlossning på sjukhus 

Studier har visat att en positiv förlossningsupplevelse kännetecknas av känslan av att ha 

kontroll och stöd (16). Kvinnors upplevelse av förlossning på sjukhus är relaterade till 

barnmorskans bemötande under förlossningen. Kvinnor skattade förlossningsupplevelsen som 

mer positiv om barnmorskans stöd och styrning skedde på egna villkor (17). Förlossningen 

beskrevs som en oundviklig situation som krävde både förmåga att ha kontroll och att kunna 

släppa kontrollen. Förmågan att känna tillit till sin egen kapacitet och sin kropp sågs som 

avgörande för hur förlossningsprocessen skulle fortskrida. Att vara i en oundviklig situation 

kunde orsaka en känsla av hjälplöshet om förlossningen inte gick framåt. Stöd och hjälp från 

barnmorskan sågs som centralt för kvinnornas möjlighet att kunna hantera oundvikliga behov 

(18). Andra faktorer som har beskrivits bidra till att kvinnor upplever sin förlossning positiv 

är stöd av sin partner eller doula, minskad rädsla för smärta, minskad stress och oro och färre 

ingripanden, såsom induktion av förlossning och instrumentell förlossning (19). En svensk 

studie visade att kvinnor i åldrarna 31-36 år skattade förlossningsupplevelsen som mer positiv 

än kvinnor i åldrarna 26-30 år (20). Kvinnor som deltog i förlossningsförberedande utbildning 

var mer nöjda med förlossningsupplevelsen och sin partners stöd än de som ej deltog. 

Omföderskor skattade förlossningen som mer positiv än förstföderskor (21). 

 

Kvinnor som väljer hemförlossning 

Kvinnor i en nationell svensk studie som genomfördes 1999-2000 och som önskade 

hemförlossning var i större utsträckning lite äldre, högre utbildade, gifta eller sammanboende 

i jämförelse med kvinnor utan dessa önskemål (22). Karakteristiskt för de kvinnor som 

genomför en planerad hemförlossning är att de ofta har många barn, är själva födda i ett annat 

europeiskt land än Sverige och har en lägre inkomst än vad svenska kvinnor i snitt har (23).  

Kvinnorna beskrev att relationen med barnmorskan byggdes upp redan före förlossningen. De 

kände delaktighet genom hennes ständiga närvaro, under en hemförlossning har barnmorskan 

bara en familj att fokusera på (24). Anledningar till att kvinnor valde att föda hemma beskrevs 

som faktorer relaterade till kontinuitet, autonomi och trygghet. Ur kvinnans perspektiv var 

nyttan av hemförlossning en ökad känsla av trygghet i en miljö som man kände sig förtrogen 

med (14). En studie genomförd bland kvinnor i Holland visade att kvinnor som valde att föda 

hemma såg förlossningen som en naturlig händelse och var mindre positiva till medicinsk 

teknik än kvinnor som väljer att föda på sjukhus (25). 



12 
 

Uppfattning om risker med hemförlossning  

Socialstyrelsen i Sverige har fram till år 2005 avrått från hemförlossningar på grund av de 

risker en hemförlossning antagits medföra (1). Stockholms medicinska råd rekommenderar att 

förlossningar sker på sjukhus, då det är nära till akutsjukhusets operations- och 

intensivvårdsavdelningar, i händelse av att det skulle uppstå komplikationer (15). Flera 

omfattande studier i olika länder visade att vid planerad hemförlossning med närvaro av 

barnmorska var den perinatala dödligheten låg och frekvensen av obstetriska ingripanden var 

lägre än vid sjukhusförlossning i närvaro av barnmorska eller läkare (26). I många studier 

ingår både normala och komplicerade graviditeter vilket påverkar studiernas resultat. Vid en 

amerikansk studie där kvinnor med okomplicerad graviditet ingick, kom man fram till att det 

innebar en större risk både för barn och kvinna vid planerad hemförlossning än vid 

sjukhusförlossning (27). En annan amerikansk studie kom fram till att då det var färre 

medicinska interventioner vid planerad hemförlossning utgjorde detta en tre gånger så hög 

risk för neonatal dödligheten (28). En svensk studie visade att kvinnor som planerade för 

hemförlossning övervägde riskerna med att föda hemma men undvek att prata om riskerna 

med barnmorskor och obstetriker. Risker som kvinnorna uttryckte rädsla för var stora 

blödningar eller att barnet skulle födas med syrebrist. Att vara för långt bort för att få hjälp 

vid en livshotande komplikation sågs också som en risk (13). Även om det fanns en 

medvetenhet om riskerna med hemförlossning fanns en fundamental tilltro till kvinnans 

självständiga möjlighet att föda. Barnafödandet beskrevs som att inte ha några garantier 

oavsett var man valde att föda, samtidigt som man var väl medveten om allvaret i situationen 

(29). Risken med sjukhusförlossning ansågs vara att bli tvungen att ge upp sig själv och den 

fysiologiska förlossningsprocessen. Kvinnorna upplevde att det kändes som en risk att vara i 

händerna på någon de inte kände och många ansåg att det fanns en risk att man skulle 

genomgå rutiner utan någon specifik orsak vid förlossning på sjukhus (13). Tidigare forskning 

visar att kvinnor upplevde förlossningen som mer positiv och mindre riskfylld om de fick 

föda i en lugn och ostörd miljö med så få ingripanden som möjligt (14). 

 

Problemformulering 

Trots att studier visar på låg perinatal dödlighet och minskad frekvens av obstetriska 

ingripanden faller hemförlossning utanför det ordinarie sjukvårdsutbudet i Sverige och Norge. 

I Danmark ingår det i sjukvårdssystemet. Registrering av hemförlossningar i Norden är 

ofullständiga. Utvärderingar av utfall och villkor för kvinnorna som genomgått en planerad 
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hemförlossning är därför bristfälliga. Erfarenheter från sjukhusförlossningar visar att kvinnans 

upplevelse av förlossningen skattas som mer positiv om antalet interventioner är lågt. Vid 

hemförlossningar är förekomsten av interventioner minimal. För kvinnor i de nordiska 

länderna skiljer sig organisationen och tillgängligheten avseende möjligheten att föda barn 

hemma. Kvinnors erfarenheter av en planerad hemförlossning i skandinavisk kontext finns 

inte beskrivet tidigare. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva kvinnors upplevelser av en planerad hemförlossning i 

de skandinaviska länderna. 
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Metod 

Definition 

Planerad hemförlossning definieras som en förlossning en kvinna under graviditeten planerat 

ska ske i hemmet och som startat i hemmet med vattenavgång eller sammandragningar. Vid 

eventuell överflyttning av kvinnan till sjukhus, oavsett om detta sker före eller efter födseln, 

räknas detta som en planerad hemförlossning (1).   

 

Design 

Den analysmetod som används är kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.  

 

Datainsamlingsmetod  

Materialet är hämtat från ett samarbetsprojekt mellan Danmark, Norge och Sverige, nätverket 

”Hemförlossningar i Norden”. I projektet har en databas skapats i syfte att data från planerade 

hemförlossningar i de nordiska länderna ska samlas in. Nätverket etablerades i Tromsö i 

oktober 2007. Ett register har utformats i samarbete mellan deltagare från de olika länderna. 

Alla barnmorskor som deltar vid planerade hemförlossningar i Sverige, Danmark och Norge 

har blivit kontaktade och informerade om projektet. Skriftlig information som erhållits av alla 

föräldrar som har genomgått planerad hemförlossning och information angående projektet går 

att finna på www.nordichomebirth.com.  Ett frågeformulär finns att tillgå för kvinnor som fött 

hemma att fylla i på hemsidan. De barnmorskor som arbetar med att bistå hjälp vid planerade 

hemförlossningar informerar föräldrarna om studien. Information publiceras även av 

föreningen Föda hemma. Kvinnorna uppmuntras att sprida informationen. Frågeformuläret 

innehåller en öppen fråga som är formulerad: Kan du med egna ord beskriva förlossningen 

nedan? 

 

Urval 

Urvalet för denna studie är kvinnor i Sverige, Norge och Danmark som har haft en planerad 

hemförlossning mellan år 2009 och 2011. Berättelser som innehöll beskrivningar inkluderades 

i materialet. Detta resulterade 53 berättelser, 21 danska, 15 norska och 17 svenska. 

http://www.nordichomebirth.com/�
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Analys  

 I denna studie har kvinnornas svar i frågeformuläret utgjort det textmaterial som har 

bearbetats. En induktiv innehållsanalys genomfördes enligt Graneheim och Lundman (30). 

Kvalitativ innehållsanalys används framför allt inom humanvetenskap, beteendevetenskap och 

vårdvetenskap. Metoden fokuserar på tolkning av texter och beskrivning av variationer. 

Likheter och skillnader i textinnehåll uttrycks som teman och kategorier. Texten kan inte 

betraktas som fri från sitt sammanhang utan förstås utifrån den text som kommer före och 

efter och kontext har också betydelse vad gäller det sammanhang i vilket studien är 

genomförd. Centrala begrepp som används för beskrivning av analysprocessen är bland annat 

meningsenhet, kod och kategori. Meningsenheter är meningsbärnade del av texten som hör 

ihop genom sitt sammanhang och innehåll. En kod beskriver kortfattat innehållet i 

meningsenheterna. Flera koder med liknande innehåll utgör en kategori.  Inom den kvalitativa 

forskningen kan induktiv och deduktiv ansats användas (30). Med en induktiv ansats, vilket 

innebär en förutsättningslös analys, har textmaterialet lästs igenom flera gånger av båda 

författarna. Textmaterialet delades därefter upp mellan författarna och meningsenheter lyftes 

ur texten av författarna var för sig. I analysprocessen har författarna strävat efter att lyfta ur 

lagom stora meningsenheter, bestående av beskrivningar av upplevelser ur texten. Därefter 

har meningsenheterna kondenserats. Med kondensering avses att göra meningsenheterna 

kortare och mer lätthanterliga samtidigt som det väsentliga innehållet bevarats. Författarna 

abstraherade sedan de kondenserade meningsenheterna. Med att abstrahera har författarna haft 

för avsikt att lyfta innehållet till en högre logisk nivå. Det abstraherade innehållet har 

författarna därefter försett med koder. Båda författarna läste sedan åter igenom hela materialet 

för att försäkra sig om att koderna och meningsenheterna stämde överens med textmaterialet. 

Författarna har sedan tillsammans kategoriserat koderna genom att först sortera koderna i 

underkategorier och sedan kategorier. Under hela analysprocessen diskuterade och resonerade 

författarna med varandra för att nå enighet. Resultatet presenteras med text, citat och tabeller. 

 

Etiska överväganden 

Forskningsprojektet Home birth in the Nordic countries godkändes av 

forskningsetikkommittén vid Mittuniversitetet, 2008. Frågeformulären har besvarats anonymt. 

Namn på personer och platser som finns i berättelserna kommer inte att presenteras i 

resultatet.  
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Resultat 

Kvinnorna upplevde att de kände trygghet och lugn av att vara i det egna hemmet. De kände 

tillit och stöd från barnmorskan och närstående. De upplevde kontroll över den egna kroppen 

och kände tillit till den egna förmågan. Kvinnorna beskrev en känsla av lycka och att de fick 

sina önskemål uppfyllda. En känsla av osäkerhet uttrycktes som dubbelbottnade känslor och 

som att inte ha kontroll. Vid analysen av kvinnornas beskrivningar framkom fem kategorier 

och tolv underkategorier. I fyra av kategorierna beskrivs övervägande positiva upplevelser. 

 

Kategoriöversikt 

Känna trygghet 

-Trygghet i det egna hemmet 

 -Tillit till barnmorskan 

  -Tillit till den egna kroppen 

Upplevelse av stöd 

-Stöd av barnmorskan 

-Stöd av närstående 

Känsla av kontroll 

-Kontroll över kroppen och situationen 

-Att hantera smärtan 

Harmoni 

-Kände lycka 

-Lugn 

-Våra önskemål uppfylldes 

Osäkerhet 

-Dubbelbottnade känslor 

-Att inte ha kontroll 
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Känna trygghet 
Under kategorin Känna trygghet beskrev kvinnorna hur de kände trygghet genom att vara i 

det egna hemmet under förlossningen samt hur de kände tillit till barnmorskan och till den 

egna kroppen. 

Tabell 1 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Förlossningen 
var en riktigt 
stor upplevelse 
och levde i hög 
grad upp till 
förväntningarna. 
Det var tryggt 
att vara hemma, 
då det var 
barnmorskan 
och inte jag som 
var gästen. 

Tryggt att vara 
hemma då 
barnmorskan 
och inte jag som 
var gästen. 

Tryggt att vara    
hemma då  
barnmorskan  
och inte jag som 
var gästen 
 
 

Trygghet i det 
egna hemmet 

Känna trygghet 

De två 
barnmorskorna 
som följde mig 
under 
graviditeten 
kände jag tillit 
till och kände 
mig trygg under 
graviditeten och 
förlossningen. 

Kände tillit till 
barnmorskorna 
och kände mig 
trygg. 

Tillit till 
barnmorskorna 

Tillit till 
barnmorskan 

Jag kände 
tydligt 
övergången till 
krystvärkarna 
och kände att 
kroppen visste 
vad den skulle 
göra. 

Kände att 
kroppen visste 
vad den skulle 
göra. 

Kroppen vet vad 
den ska göra 

Tillit till den 
egna kroppen. 
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Trygghet i det egna hemmet 

Förlossningen beskrevs som en naturlig del av livet. Kvinnorna beskrev tryggheten i att 

befinna sig i den egna hemmiljön både under och efter förlossningen. Att föda barn hemma 

ansågs vara bekvämt, privat och naturligt. Att få äta frukost i den egna soffan efter 

förlossningen upplevdes speciellt. Kvinnorna beskrev det naturliga och bekväma med att 

kunna lägga sig i den egna sängen efter förlossningen. Kvinnor som fick avsluta sin 

förlossning på sjukhus beskrev hur de lättare kunde slappna av hemma. 

”Jag tyckte betydligt bättre om när vi var hemma och jag kunde följa min kropp än på 

sjukhusets akutförlossning.” 

”Att föda var en stor kraftansträngning måste jag erkänna, men det var så tryggt. Jag njöt 

verkligen av att vara i min hemmiljö.” 

 

Tillit till barnmorskan 

Kvinnorna uttryckte att de kände sig trygga med barnmorskan och att det kändes tryggt att ha 

henne i närheten. Tryggheten grundade sig på tillit till barnmorskans kompetens. Kvinnorna 

uttryckte att de kände sig i trygga och kompetenta händer. Kvinnorna upplevde det tryggt att 

veta att barnmorskan fanns i närheten ifall de skulle få problem. Att ha sin ”egna” utvalda 

barnmorska bidrog till en positiv förlossningsupplevelse, trots svåra förlossningssmärtor. Att 

bli överflyttad till sjukhus bidrog till besvikelse över att förlossningen inte blivit som 

kvinnorna önskade. Tilliten till barnmorskan bidrog dock till att upplevelsen blev positiv. 

Barnmorskans lugn och kompetens hjälpte kvinnorna att känna tillit till sin kropp. Kvinnorna 

beskrev hur de valde att inte följa sin kropp utan istället förlitade sig på barnmorskans 

kunskap. 

”En lugn och duktig barnmorska som gjorde mig trygg i mig själv så att min kropp visste vad 

den skulle göra.” 

”Själv vill jag bara andas igenom krystvärkarna och känna hur kroppen arbetade, men jag 

tar i under värkarna och tänker att det är nog rätt hon vet.”  

 



19 
 

Tillit till den egna kroppen 

Kvinnorna beskrev hur kroppen arbetade själv och hur de följde kroppen och gjorde det som 

kändes naturligt.  Kvinnorna kände tillit till den egna kroppen, släppte kontrollen och lät 

kroppen styra. Kvinnorna beskrev hur kroppen själv styrde krystarbetet. Kvinnorna berättade 

att de slappnade av och gav sig hän. De lyssnade till kroppen och kände tillit till sin egen 

kropp då de upplevde att kroppen själv reglerade värkarbetet.  

”Kände att jag inte hade så mycket nytta av de andningstekniker jag provat innan utan att 

helt enkelt bara försöka följa med i det som hände i kroppen.” 

”Kroppen är fantastisk om man bara litar på den.” 
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Upplevelse av stöd 

Under denna kategori beskrev kvinnorna hur de upplevde stöd under sin förlossning. De 

upplevde stöd från både barnmorskan och närstående. 

Tabell 2 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Fantastiskt att 
ha en 
barnmorska som 
jag kunde lita på 
då hon sa att du 
klarar det när 
jag var nära att 
ge upp. 

Fantastiskt att 
ha en 
barnmorska som 
sa att du klarar 
det. 

Fantastiskt med 
barnmorskans 
stöd. 

Stöd av 
barnmorskan. 

Upplevelse av 
stöd 

X var fantastisk 
och stöttade mig 
hela vägen. 

X stöttade mig 
hela vägen. 

Stöd av partner. Stöd av 
närstående. 

 

Stöd av barnmorskan 

Barnmorskan gav kvinnorna stöd genom sin närvaro. Kvinnorna upplevde stöd från 

barnmorskan genom att barnmorskan fanns där då kvinnan behövde henne. Stödet från 

barnmorskan upplevde kvinnorna i form av kärlek, uppmärksamhet och respekt. De beskrev 

hur barnmorskan peppade och gav förnyade krafter.  Genom samspel med sin barnmorska 

fick de födande kvinnorna kraft. 

”Hon peppar och peppar mig att ta i….” 

”Tror att samspelet med barnmorskorna under graviditetens gång hade stor betydelse för hur 

trygg jag kände mig när jag skulle föda. Det gav mig styrka som kvinna…” 

 

Stöd av närstående 

Kvinnorna beskrev hur de upplevde att de fick stöd av närstående. Stödet beskrevs som både 

aktivt och passivt.  Oftast var det partnern som var närvarande under förlossningen. Att ha sin 

partner med under förlossningen beskrevs som ett stort stöd av kvinnorna. Flera kvinnor 

upplevde att partnern var ett mer aktivt stöd hemma i jämförelse med på sjukhus. Kvinnorna 
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beskrev hur partnern aktivt gav dem stöd.  Partnern var med och stöttade kvinnan genom att 

hjälpa henne att andas genom värkarna, massera kvinnan och hålla om henne. Kvinnorna 

upplevde också stöd genom kärlek och närhet. Genom partnerns stöd kunde kvinnorna 

fokusera bortom smärtan och använda andningen till att våga andas igenom värkarna. Stöd 

upplevdes också genom att anhöriga fanns med under förlossningen och hjälpte till med 

praktiska sysslor. Förlossningen beskrevs som en stor upplevelse för hela familjen. 

”Det var skönt att ha min man och mamma hos mig i min egen omgivning.” 

”Storasyskonen blev väckta och fick komma och hälsa på sin lillasyster. En stor upplevelse 

för hela familjen.” 
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Känsla av kontroll 

Under denna kategori beskrev kvinnorna hur de kände kontroll över kroppen och situationen 

samt hur de hanterade smärtan. 

Tabell 3 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Så kom 
krystvärkarna 
och barnet 
föddes medans 
jag stod på knä i 
vattnet. Kändes 
som allt var 
under kontroll. 

Allt var under 
kontroll. 

Allt under 
kontroll 

Kontroll över 
kroppen och 
situationen 

Känsla av 
kontroll 

Jag fick 
akupunktur, 
vilket jag inte 
tyckte hjälpte. X 
använde 
akupressur 
tillsammans 
med 
ingefärstrasa på 
ländryggen –det 
hjälpte. 

Akupunktur 
hjälpte inte. 
Akupressur och 
ingefärstrasa 
hjälpte. 

Akupressur och 
ingefärstrasa 
hjälpte mot 
smärtan. 

Att hantera 
smärtan. 

 

Kontroll över kroppen och situationen 

Kvinnorna beskrev hur de upplevde kontroll över sin egen kropp och över hela situationen. 

Kontrollen beskrevs som något positivt. Kvinnor uttryckte stolthet över den egna kroppen och 

den egna förmågan. Kvinnorna kände även stolthet över att ha fött utan farmakologisk 

smärtlindring eller andra medicinska interventioner. Kvinnorna upplevde att det kändes 

befriande att veta vad man skulle göra utan att någon la sig i eller kommenterade något. 

Genom att slappna av fick kvinnorna kontroll. 

”Väldigt glad över att inte föda på sjukhus, hemma är man herre över situationen.” 

”Att släppa kontrollen och ge sig hän gjorde att jag faktiskt fick kontroll av det som skedde. 

Jag kunde gå in och ur detta tillstånd när jag själv ville…” 



23 
 

Att hantera smärtan 

Kvinnorna beskrev hur de hanterade smärtan genom att ta kontroll över den. Då kvinnorna 

inte hade tillgång till farmakologisk smärtlindring lindrades smärtan med värme, beröring, 

rörelser, psykoprofylax, ingefärsomslag och akupressur. Kvinnorna berättade hur de 

hanterade smärtan med varmvatten och med hjälp av sin andning. Smärtan hanterades även 

genom massage och att vara i rörelse. Kvinnorna upplevde stolthet över att ha hanterat 

smärtan.  

”Värkarna blev kraftigare och det enda som hjälpte var att sitta på alla fyra och vagga och 

göra låga grymtljud.” 

”De sista värkarna och krystvärkarna har varit intensiva, men jag är stolt över hur jag ridit 

ut dem, och jag skulle gärna göra om det.” 
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Harmoni 

Under den här kategorin beskrev kvinnorna hur de upplevde harmoni genom den lycka de 

kände, det lugn som rådde och över att de fick sina önskemål uppfyllda. 

Tabell 4 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Allt kändes mer 
koncentrerat, 
fysiskt och även 
på andra sätt. 
Jag är stolt och 
lycklig över 
detta minne, det 
bästa jag gjort! 

Jag är stolt och 
lycklig. 

Är stolt och 
lycklig. 

Kände lycka Harmoni 

En väldigt lugn 
och trevlig 
atmosfär både 
under och efter 
förlossningen. 
Det var ingen 
stress. 

Det var ingen 
stress. 

Ingen stress. Lugn 

Allt blev på 
våra premisser 
och utifrån våra 
önskemål, 
fantastisk 
upplevelse. 

Blev på våra 
premisser 
utifrån våra 
önskemål. 

Fantastiskt att 
allt blev som vi 
ville. 

Våra önskemål 
uppfylldes 

 

 

Kände lycka 

Kvinnorna beskrev i sina berättelser vilken lycka och fantastisk upplevelse det var att föda i 

sin hemmiljö. En av kvinnorna berättade hur speciellt hon upplevde det att föda fram barnet 

under vatten och sedan se det komma flytande upp mot hennes armar. En annan kvinna 

beskrev det fantastiska ögonblicket då hon själv tog emot sin son i vattnet. Kvinnorna beskrev 

vilken lyckokänsla som infann sig. Det skildrades hur det gått så fort och att de känt sig 

närvarade och lyckliga. Det berättades om stolthet och lycka över att ha det här minnet och att 
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det varit det bästa de gjort. Kvinnorna beskrev hur tröttheten försvunnit och ersatts av total 

lycka. En kvinna redogjorde för hur hon upplevde segerrus.  

”Den intensiva lyckokänslan och ”segerruset” efteråt var nästan lika kraftig som smärtorna i 

värkarna.” 

Kvinnorna berättade vilken fantastisk känsla det var då de kände barnet förflytta sig nedåt i 

förlossningskanalen. Från en kvinnas berättelse framkom det hur barnmorskan hade beskrivit 

kvinnans moderkaka som magisk. 

”Jag föder fram moderkakan som barnmorskan beskriver som magisk, då min moderkaka är 

hjärtformad, det överraskade även mig.” 

 

Lugn 

Flera kvinnor beskrev en känsla av lugn. Det rådde lugn i det egna hemmet och barnmorskans 

lugn bidrog till att de kände att de hann med. Kvinnorna beskrev hur barnmorskan tog god tid 

på sig med förberedelserna. Kvinnorna skildrade en lugn miljö, vilket bidrog till att de kunde 

föda utan stress. Kvinnorna beskrev hur de upplevde ett inre lugn under hela förloppet. En 

kvinna som tidigare fött barn på sjukhus upplevde det mer lugnt med hemförlossning. 

”Jämfört med mina två tidigare förlossningar på sjukhus, kände jag att denna gången var det 

mycket lugnare, en tryggare och mer avslappnad atmosfär.” 

En kvinna beskrev vilket stort lugn hon kände efter beslutet om hemförlossning. 

”Jag kände ett stort lugn och lättnad då jag hade bestämt mig för hemförlossning och funnit 

en barnmorska som kunde vara med.” 

  

Våra önskemål uppfylldes 

Att föda hemma, på sina egna villkor och i sin egen miljö beskrev kvinnorna som mycket 

positivt och detta präglade deras upplevelse. Kvinnorna berättade hur de upplevde trygghet 

genom att det blev som de ville och de beskrev hur de fått sina önskemål uppfyllda. De 

berättade vidare hur allt blev på deras premisser och att de inte kunnat önska något annat. 

Förlossningen beskrevs som en stor och fin upplevelse som i hög grad levde upp till 

förväntningarna. Kvinnorna redogjorde för hur deras önskemål uppfylldes och hur de 
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tillsammans med sina män fick sköta sig själva, vilket gjort det till ”deras förlossning”. 

Kvinnorna upplevde att de fick sina önskemål uppfyllda då de fick krysta när de själva ville. 

Det beskrevs som positivt att inte ha brustit och därmed inte behövde bli sydd. De kvinnor 

som fick avsluta sina förlossningar på sjukhus, upplevde ändå att de fått sina önskemål 

uppfyllda: 

”Lyckligtvis kom hon till världen bara en kort stund efter ankomsten till sjukhuset. Jag var 

glad att det inte fanns någon tid för medicin osv eftersom jag var rädd att de skulle ta 

ställning till det och hade inte lust till det.” 

”Glad att det gick bra och att det trots allt blev en naturlig förlossning och inte kejsarsnitt.” 

 

sina dubbelbottnade känslor, och hur de levde känslan av att inte ha kontroll. Osäkerheten 

grundade sig främst på oro över att inte kunna hantera smärtan och att barnmorskan inte 

skulle kunna närvara. 

Osäkerhet 

r kategorin osäkerhet beskriver kvinnorna sina dubbelbottnade känslor, och hur de upplevde 

känslan av att inte ha kontroll. Osäkerheten grundade sig främst på oro över att inte kunna tera  

att barnmorskan inte skulle kunna närvara. 
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Osäkerhet 

Under kategorin osäkerhet beskrev kvinnorna sina dubbelbottnade känslor, och hur de 

upplevde känslan av att inte ha kontroll. Osäkerheten grundade sig främst på oro över att inte 

kunna hantera smärtan och att barnmorskan inte skulle kunna närvara.  

Tabell 5 

Meningsenhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det var allt som 
allt en mycket fin 
upplevelse, trots 
att det var ett 
sådant långt 
förlopp. 

En mycket fin 
upplevelse, trots 
långt förlopp. 

Fin upplevelse 
trots långt 
förlopp. 

Dubbelbottnade 
känslor 

Osäkerhet 

Kl nio var min 
väninna här, då 
var det 1 minut 
mellan värkarna 
och de var 1 
minut långa. 
(Här anser jag att 
min barnmorska 
skulle slängt sig i 
bilen och åkt! 
Men hon och 
min väninna 
hade kontakt via 
telefon och vet 
inte varför detta 
inte skedde). Det 
gick alltså 
väldigt fort.  

1 minut mellan 
värkarna, och 
anser att min 
barnmorska 
skulle slängt sig i 
bilen och åkt.  

Min barnmorska 
skulle kommit 
direkt.  

Att inte ha 
kontroll 

 

Dubbelbottnade känslor 

Kvinnorna beskrev dubbelbottnade känslor i form av svår smärta eller långt förlopp, trots 

detta upplevde de ändå förlossningen som något positivt och fint. Kvinnorna beskrev att en 

känsla av trygghet infann sig trots rädsla och stor kraftansträngning. 
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”De människor jag var i kontakt med var otroligt professionella och kärleksfulla och jag 

kände mig trygg men ändå rädd.” 

”Att föda var en stor kraftansträngning måste jag erkänna, men det var så tryggt. ” 

 

Att inte ha kontroll 

Känsla av att inte ha kontroll över situationen var något som stressade kvinnorna. De  

berättade hur de oroat sig för att förlossningen skulle ta för lång tid. Detta kunde innebära att 

barnmorskan inte skulle kunna närvara under hela förloppet. Det beskrevs vidare att de inte 

velat besvära barnmorskan i onödan. Kvinnorna berättade hur de otåligt väntade på att 

barnmorskan skulle komma. Kvinnorna beskrev även oro att barnmorskan inte skulle hinna 

fram i tid. En annan känsla av att inte ha kontroll, beskrevs som oro över hur de skulle tackla 

smärtan.  Svåra smärtor präglade några av kvinnornas upplevelse. Det redogjordes för hur 

plötsligt kraftiga smärtor medförde rädsla. Det beskrevs vidare att det var först då kvinnan 

blev riktigt olyckligt och rädd. En annan kvinna berättade hur det från att varit så bra plötsligt 

förvandlades till en mardröm och om onormala smärtor. Att bli överflyttad till sjukhus när 

man planerat att föda hemma beskrevs som förvirrande och som att tappa kontakten med sig 

själv. Kvinnorna skildrade hur känsla av likgiltighet infann sig. En kvinna berättade hur hon 

upplevde besvikelse över att det blev stress mot slutet. 

”Det var lite brådskande så jag blev bara undersökt och sedan tillsagd att krysta ut bebisen 

eftersom det inte fanns mer tid igen. Efteråt var jag trött, lite trist och vemodigt eftersom det 

blev så mycket stress mot slutet.” 
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Diskussion 

Resultatsammanfattning  

Syftet med den här studien var att beskriva kvinnors upplevelser av en planerad 

hemförlossning i de skandinaviska länderna. Vad som framkom i resultatet av kvinnornas 

förlossningsberättelser var att de upplevde känsla av trygghet och tillit.  De upplevde även 

stöd från närstående och från barnmorskan. Kvinnorna uppgav också känsla av kontroll, 

harmoni samt upplevelse av osäkerhet.  

 

Resultatdiskussion 

Att vara hemma före, under och efter förlossningen beskrev kvinnorna i föreliggande studie 

som tryggt och naturligt. I den egna hemmiljön kunde de slappna av och känna tillit till den 

egna förmågan. Tidigare forskning visar att kvinnor beskriver hemmet som en säker plats att 

föda på. Att befinna sig i en främmande miljö sågs som ett inkräktande på den naturliga 

förlossningsprocessen. På en plats man har skapat själv kan man vara sig själv både fysiskt 

och mentalt (14). Att kunna vara sig själv i den egna hemmiljön är något som bekräftas även i 

föreliggande studie. Kvinnorna beskrev hur de släppte kontrollen, lät kroppen styra och gjorde 

vad som kändes naturligt. 

Kvinnorna upplevde trygghet genom att känna tillit till sin egen kropp. De beskrev hur de 

följde och lyssnade till kroppen. Att känna tillit till den egna kroppen har i tidigare forskning 

beskrivits som viktigt och avgörande för hur förlossningsprocessen ska framskrida (18). 

Tryggheten som kvinnorna upplevde grundade sig också på tillit till barnmorskan och hennes 

kompetens. Genom att förlita sig på barnmorskans kunskap kunde kvinnorna känna tillit till 

den egna förmågan vilket bidrog till en positiv förlossningsupplevelse. I en svensk studie från 

2010 framkom hur kvinnors tillit till barnmorskan även stärkte deras känsla av egenmakt, då 

de upplevde att de hade kontroll över processen (24). 

I berättelserna beskrev kvinnorna hur de upplevde stöd under förlossningen, både från 

barnmorskan och från närstående. Stödet beskrevs både som passivt, det vill säga genom att 

någon fanns där, och aktivt i form av konkreta handlingar. En australiensisk studie från 2010 

visade att kvinnor värderade tyst stöd mer än teknisk expertis och ett styrande uppträdande 

från barnmorskan (31). Det upplevdes också som positivt att ha personer med på 

förlossningen som de själva valt. Oftast byggs relationen med barnmorskan upp redan före 
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förlossningen. Hemförlossning är ofta associerat med kontinuitet, det vill säga 

vårdgivarkontinuitet under förlossningen och postpartumperioden (13).  En svensk studie från 

2010 visade att om de som var närvarande vid förlossningen blev utvalda av kvinnan eller 

paret ökade chanserna för att känna stöd (24). I tidigare forskning har stöd från barnmorskan 

beskrivits som en av de viktigaste förutsättningarna för en positiv förlossningsupplevelse (19, 

3, 21). Upplevelse av bra stöd under förlossningen har även visat sig påverka framtida 

förlossningsupplevelser samt kvinnors fysiska och mentala hälsa i stort. En negativ 

förlossningsupplevelse kan påverka framtida graviditeter (16). En studie från 2008 visade att 

känsla av kontroll under förlossningen påverkade förlossningsupplevelsen i stort (3). Känslan 

av kontroll påverkades av relationen till barnmorskan och förlossningsmiljön. Annan 

forskning visar att känslan av kontroll under förlossningen inte nödvändigtvis påverkas av 

omgivningen (24).  Enligt Larkin, Begley och Devane (17) kan känsla av kontroll under 

förlossningen bidra till kvinnors känsla av självförverkligande och känslomässigt 

välbefinnande postnatalt (16). 

Kvinnornas förlossningsberättelser genomsyrades av harmoni. I flera berättelser beskrev 

kvinnor att de kände lycka. En kvinna beskrev även en känsla av segerrus. Dessa känslor samt 

känslan av lugn i den egna hemmiljön var något som återkom i berättelserna. Den lugna 

miljön och atmosfären bidrog till att kvinnorna kunde föda i lugn och ro. Även tidigare 

forskning har visat att kvinnor som valde att föda hemma uppskattade hemmets lugn och inte 

upplevde någon stress (5). Lindgren, Brink och Klinberg-Alvin beskrev i sin studie från 2011 

hur hemmiljön tillät barnmorskan att följa den normala födelseprocessen utan att behöva 

känna stress. Istället för att lägga stor vikt vid tiden lyssnade barnmorskan på kvinnan. En 

barnmorska som tagit del av kvinnornas förväntningar har också lättare att tillgodose 

önskningar (32). Tidigare forskning har även visat att kvinnor som föder sitt barn hemma 

upplever att den välbekanta hemmiljön skapar en känsla av kontroll. Genom friheten att göra 

vad man vill i sitt eget hem kan man även bestämma på vilket sätt man vill föda (5).  

I de berättelser där kvinnorna beskrev dubbelbottnade känslor har ändå upplevelsen utmynnat 

i något positivt. Enligt Larkin et al (16) är känslor under förlossningen inte enbart statiska 

utan innefattar motsägelsefulla positiva och negativa känslor (16). De kvinnor som i studien 

upplevde avsaknad av kontroll beskrev i sina berättelser, vad författarna tolkat som, en rädsla 

att bli övergivna. Kvinnorna beskrev oro över att barnmorskan inte skulle hinna fram i tid. Det 

beskrevs även en oro över att barnmorskan inte skulle kunna stanna under hela förlossningen 

om förlossningen blev långdragen. I en svensk studie från 2010 framkom att kvinnor som 
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planerar att föda hemma sällan konsulterar barnmorskor eller obstetriker för att diskutera sin 

oro kring risker med förlossningen. Istället undvek ofta kvinnorna att komma i kontakt med 

dessa professioner (13).  Kvinnorna beskrev i sina berättelser hur svåra smärtor präglade 

upplevelsen. Smärtan beskrevs ha gett upphov till rädsla och känsla av att befinna sig i en 

mardröm. Det framgår från tidigare forskning att kvinnor upplevde det negativt att inte ha 

tillgång till medicinsk smärtlindring vid planerad hemförlossning (5). De kvinnor som blev 

överflyttade till sjukhus beskrev känslan av osäkerhet som att tappa kontakten med sig själv 

och förlossningen, detta då det var något de inte själva kunde påverka. Tidigare forskning har 

visat att kvinnor som blev överflyttade till sjukhus var mindre nöjda än de kvinnor som 

planerat sjukhusförlossning och sedan fött på sjukhus (33).  

Tidigare forskning visar att kvinnor som väljer hemförlossningar gör ett medvetet val hur de 

vill föda och ägnar mer tid och energi åt förberedelser inför förlossningen jämfört med 

kvinnor som föder på sjukhus (34). Kvinnor som väljer att föda hemma har visat sig vilja ha 

mer inflytande gällande beslut kring sin kropp och sin förlossning än kvinnor som föder på 

sjukhus (3). Troligtvis blir därför faktorer som känsla av stöd och kontroll samt känslan av att 

få sina önskemål uppfyllda särskilt viktiga för de kvinnor som föder hemma. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats genomfördes för att besvara syftet med 

studien. Metoden rekommenderas vid analys av textmaterial då syftet är att beskriva 

erfarenheter och upplevelser hos individer (30). Inom kvalitativ forskning används begreppen 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för bedömning av hur trovärdigt ett resultat är (30). 

Vad som stärker trovärdigheten i studien är att kvinnorna har fått beskriva sina upplevelser 

fritt med egna ord och alltså inte blivit påverkade av riktade frågor eller av en person som 

ställt frågorna. Kvinnorna har även haft möjlighet att i lugn och ro besvara frågan hemma, 

utan störande moment i omgivningen som kan påverka svaret (35). Vad som sannolikt har 

påverkat resultatet är att kvinnorna har lämnat olika långa svar på frågan. En del kvinnor har 

besvarat frågan med några enstaka ord och andra har svarat med flertalet sidor. Detta innebär 

att en del kvinnors svar har upptagit en större del av materialet som har analyserats än vad 

andra kvinnors svar har gjort. 

En svårighet i analysprocessen kan vara att plocka ut lagom stora meningsenheter. Med för 

stora meningsenheter finns det risk att delar av innehållet går förlorat. Med för små 
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meningsenheter kan resultatet bli fragmenterat (30). Vid analysprocessen har författarna 

gemensamt läst igenom meningsenheterna för att försäkra sig om att de är lagom stora och att 

det centrala innehållet har bevarats. De har även gemensamt skapat koderna och kategorierna 

vilket ökar tillförlitligheten i resultatet. När författarna har känt sig osäkra under 

analysprocessen har de tillsammans diskuterat och kommit fram till hur de ska gå vidare 

under processen. Enligt Polit och Beck (2006) stärks en studies tillförlitlighet genom 

reflektioner och diskussioner under analysprocessen (35). Enligt Graneheim & Lundman (30) 

ökar studiens trovärdighet om personer som är insatta i ämnet och i forskning granskar 

koderna och kategorierna så att dessa överensstämmer med textens innehåll. Författarna har 

under analysprocessens gång haft kontakt med handledaren till studien, som gett stöd och 

respons på författarnas arbete. Resultatet presenterades med bland annat citat, vilket ökar 

läsarens möjlighet att bedöma studiens giltighet (30). 

 Inom kvalitativ forskning ses omvärlden som kontextberoende och tolkningen av kvinnornas 

beskrivningar bör göras med hänsyn till deras levnadsförhållanden och kultur (30). Då 

kvinnorna svarade anonymt på enkäten saknade författarna uppgifter om kvinnorna, såsom till 

exempel ålder, utbildning, om de tidigare fött barn och om de är gifta. Tidigare forskning 

visar att faktorer som dessa påverkar hur kvinnor skattar sin förlossningsupplevelse (19, 20 

och 34). Vad författarna dock visste var vilket land kvinnorna kom ifrån och att det var en 

viss överrepresentation av kvinnor från Danmark i studien. Detta är något som kan ha 

betydelse för resultatet då hemförlossningar oftare förekommer i Danmark än i Sverige och 

Norge. Då delar av textmaterialet översattes från norska och danska till svenska finns risk att 

nyanser i språket som möjligtvis kan ha påverkat resultatet gått förlorade. 

Om resultatet är överförbart till andra sammanhang eller situationer bedöms med hänsyn till 

kontext, deltagare, urval, datainsamling och analys (30). Tänkbart är att kvinnor som hade en 

positiv förlossningsupplevelse var mer angelägna om att svara på enkäten samt lämnade 

längre beskrivningar på sin upplevelse. Detta kan i så fall ha påverkat resultatet så att en mer 

positiv bild av kvinnors upplevelser av planerad hemförlossning visas än vad som är 

representativt för hur alla kvinnor som har genomgått en planerad hemförlossning har upplevt 

sin förlossning. 
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Slutsatser 

Föreliggande studie indikerar i överensstämmelse med tidigare forskning att kvinnor som har 

erfarenhet av en planerad hemförlossning upplevde trygghet och lugn av att vara i det egna 

hemmet under förlossningen. Kvinnorna upplevde också känsla av kontroll, trygghet, stöd och 

tillit till barnmorskan, närstående och den egna kroppen. Dessa faktorer har visat sig vara 

viktiga för en positiv förlossningsupplevelse. Förlossningsupplevelsen har visat sig ha stor 

betydelse för kvinnors fysiska och mentala hälsa och påverkar eventuella framtida graviditeter 

och förlossningsupplevelser. Känsla av kontroll under förlossningen bidrar till kvinnors 

känsla av självförverkligande och känslomässigt välbefinnande postnatalt. Vad som oroade 

kvinnorna inför förlossningen var främst att inte ha barnmorskan närvarande.  

 

Klinisk implikation 

Kvinnor borde få ha större möjligheter att föda i hemmiljö då detta har visat sig ha positiva 

effekter på förlossningsupplevelsen. Då alla kvinnor ej har möjlighet att föda hemma borde 

fler alternativ med hemlik miljö vara tillgängligt på förlossningsavdelningarna.  

 

Förslag till framtida forskning 

Denna studie beskrev kvinnors upplevelse av planerad hemförlossning. Idag är det få 

barnmorskor som assisterar vid planerad hemförlossning. Vad har kliniskt verksamma 

barnmorskor för inställning till planerad hemförlossning? Hur avspeglar sig barnmorskans 

attityd? Det vore intressant att se resultat av en enkätstudie angående dessa frågor. 
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