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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige genomförs ca 100 hemförlossningar varje år. I förlossningsprocessen 

har upplevelsen av värkarbetet stor betydelse för upplevelsen av förlossningen i helhet. Dock 

finns få studier som belyser upplevelsen av värkarbete, vare sig vid sjukhusförlossningar eller 

vid planerade hemförlossningar.  

Syfte: Att beskriva hur kvinnor upplever sitt värkarbete vid en planerad hemförlossning. 

Metod: Arbetsmaterialet utgjordes av 72 stycken nedskrivna beskrivningar rörande 

hemförlossningar. Materialet var slumpmässigt utvalt ur en större, redan genomförd studie där 

kvinnor som varit med om en planerad hemförlossning mellan den1 januari 1992 och den 31 

juli 2005 deltog. Dessa förlossningsbeskrivningar analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Resultat: Fyra kategorier kom att identifieras: (1) kroppsliga upplevelser; (2) trygghet; (3) 

kontroll samt (4) utsatthet. Det i särklass mest entydiga resultatet är den trygghet kvinnor 

upplever relaterat till stöd från andra personer, i synnerhet barnmorskan. 

Slutsats: De flesta kvinnor som föder hemma upplever att de har kontroll och känner sig 

trygga under värkarbetet i hemförlossningssituationen. Tryggheten beror i stor utsträckning på 

det stöd som barnmorskan och kvinnans partner tillhandahåller. Dock behövs mer kunskap 

inom området, speciellt kunskap där upplevelsen av värkarbetet med mer tydlighet undersöks. 

 

Nyckelord: Hemförlossning, värkarbete, upplevelse 

 

 

 

  



  

ABSTRACT 

Background: In Sweden, approximately 100 home births takes place each year. During the 

birth process the experience of obstetric labor has a great influence to the experience of 

childbirth as a whole. However, there are few studies that illustrate the experience of obstetric 

labor, neither at the hospital giving birth nor at the planned home birth

Purpose: To describe how women perceive their obstetric labor at a planned home birth. 

. 

Method: The material consisted of 82 written descriptions of home births. The material was 

randomly chosen from a larger, already implemented study in which women who had 

participated in a planned home birth between January 1, 1992 and July 31, 2005 attended . 

These descriptions were analysed using qualitative content analysis with an inductive 

Result: Four categories were identified: (1) physical sensations; (2) security; (3) percieved 

controll and (4) vulnerability. The far most unambiguous result is women’s experience of 

security related to the support from other people, particularly the midwife. 

approach. 

Conclusion: Most women who give birth at home experience that they have control and that 

they are secure during their obstetric labor in the home birth situation. Feelings of security 

depend on the support provided by the midwife and by the partner. However, there is a need 

for more studies in the area, especially studies were the experience of obstetric labor more 

distinctly are examined. 

 

Keywords: Home birth, obstetric labor, experience 
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1. Inledning 

Författaren till detta arbete har under barnmorskeutbildningens gång blivit allt mer intresserad 

av olika aspekter rörande hemförlossningar, i synnerhet hur kvinnorna upplever och hanterar 

smärta. När möjligheten uppstod om att genomföra en studie rörande hemförlossningar inom 

ramen för en större, redan genomförd studie, Swedish Homebirth Experience (SHE), kändes 

valet självklart. Författaren fick via detta förfarande tillgång till 82 stycken berättelser rörande 

hemförlossningar. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Förlossningsupplevelse 

Kvinnans upplevelse av förlossningen är väl beskriven i litteraturen och i denna anges tre 

dominerande faktorer vilka påverkar förlossningsupplevelsen: (1) kvinnans upplevelse av 

delaktighet och kontroll (Lavender, Walkinshaw & Walton, 1999; Green & Baston, 2003; 

Waldenström, Hildingsson, Rubertsson & Rådestad, 2004); (2) socialt stöd, från barnmorska 

eller annan person (Morison, Percival, Hauck & McMurray, 1999; Somers-Smith, 1999; 

Lundgren, 2005) samt (3) smärta (Lavender et al., 1999; Waldenström et al., 2004). 

Ytterligare faktorer vilka påverkar förlossningsupplevelsen är huruvida förlossningen är 

komplicerad eller ej (Waldenström et al., 2004; Nystedt, Högberg & Lundman, 2005) samt 

hur väl förberedd kvinnan ansåg sig vara inför förlossningen (Lavender et al., 1999). 

Förlossningen är, både för kvinnan och för hennes partner, en stor händelse i livet. Att 

upplevelsen av detta blir så positiv som möjligt är viktigt. Svenska kvinnor har enligt 

Waldenström (1999) genomgående positiva förlossningsupplevelser. I Waldenströms studie 

fick 1111 kvinnor skatta sin förlossningsupplevelse på en sjugradig skala, ett stod för en 

mycket negativ förlossningsupplevelse och sju för en mycket positiv förlossningsupplevelse. 

71,1% uppgav då en sexa eller sjua, dvs. positiv eller mycket positiv förlossningsupplevelse. 

7,1 % uppgav negativ eller mycket negativ förlossningsupplevelse. 

Negativ förlossningsupplevelse påverkar, direkt eller indirekt, inte bara kvinnan negativt, den 

påverkar även barnet samt relationen mellan barn och mor. Kvinnor påverkas negativt på så 

sätt att kvinnor med en traumatisk förlossningsupplevelse tenderar att föda färre barn i 

framtiden (Gottvall & Waldenström, 2002). Wiklund, Norman, Uvnäs-Moberg, Ransjö-
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Arvidson och Andolf (2006) visar att kvinnor vilka erhållit epidural anestesi, vilket tyder på 

en negativ förlossningsupplevelse i form av smärta, i mindre utsträckning än annars ammar 

sina barn. Mindre amning påverkar både barnet och relationen mellan barn och mor 

(Livsmedelsverket, 2011). 

Även vart förlossningen äger rum, om kvinnan föder hemma eller föder på sjukhus, påverkar 

förlossningsupplevelsen. Lock och Gibb (2003) menar att kvinnor som föder hemma upplever 

större känsla av kontroll och säkerhet relaterat till välkänd miljö. Borquez och Wiegers (2006) 

visar att kvinnor som föder hemma använder mindre smärtlindring. Denna studie visar vidare 

att kvinnor som föder på sjukhus även de upplever en känsla av trygghet och säkerhet, i detta 

fall relaterat till det faktum att medicinsk expertis och behandling fanns närmare till hands. 

Även Sjöblom, Nordström och Edberg (2006) visar att förlossningsstället har betydelse för 

den totala förlossningsupplevelsen. Denna svenska studie visar att förlossningsupplevelsen 

vad gäller hemförlossningar kan beskrivas via tre teman: tilltro till ens egen förmåga, att välja 

stöd utefter egna villkor samt att få vara hemma. 

 

2.2. Hemförlossning 

I Sverige genomfördes vid slutet av 1800-talet i princip alla förlossningar i hemmet, endast 

komplicerade förlossningar genomfördes vid denna tid på sjukhus (Wisselgren, 2005). I och 

med att förlossningsvården successivt byggs ut under första halvan av 1900-talet ökar andelen 

sjukhusförlossningar. I mitten på 1930-talet är andelen hem- och sjukhusförlossningar ungefär 

lika stor, 1962 föddes 99,7 % av alla barn på sjukhus (Socialstyrelsen, 2001). I en 

expertrapport från Socialstyrelsen (2001) anges andelen planerade hemförlossningar till 1-2 

promille. Enligt Lindgren (2008) genomfördes mellan 1992 och 2005 planerade 

hemförlossningar motsvarande 0,85-0,95 promille av det totala antalet förlossningar. Detta 

motsvarar ca 100 förlossningar per år. Om svenska kvinnor fritt kunde välja förlossningsplats 

skulle andelen hemförlossningar enligt Hildingsson, Waldenström och Rådestad (2003) vara 

tio gånger högre. Det bör dock påpekas att alla hemförlossningar inte är planerade. Nationella 

register gör ingen skillnad på om förlossningar utanför sjukhus varit planerade eller inte. 

Proportionen mellan planerade och oplanerade hemförlossningar är därför svår att ange. 

Sett ur ett västerländskt perspektiv är andelen svenska hemförlossningar i stora drag i linje 

med andra länder. Finland har en andel av planerade hemförlossningar motsvarande 0.1 

promille av alla förlossningar (Jouhki, 2011) och Storbritannien ca 1.5-2 % (Zander & 
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Chamberlain, 1999). Det stora undantaget utgörs av Nederländerna där drygt 30 % av alla 

förlossningar sker i hemmet (Wiegers, 2009). I utvecklingsländerna är hemförlossning för 

många kvinnor ofta enda alternativet varför en majoritet av alla förlossningar sker i hemmet 

(World Health Organization, 1999). 

Karaktäristiskt för svenska kvinnor som väljer att föda barn hemma är enligt Hildingsson, 

Lindgren, Haglund och Rådestad (2006) att kvinnan har fött ett eller flera barn tidigare, hon är 

i större utsträckning född utanför Norden, men inom Europa. Hon har en högre 

utbildningsnivå, yrkesarbetar i mindre utsträckning samt har en lägre sammanlagd 

familjeinkomst. Vidare är hon något äldre än kvinnor som föder på sjukhus, medelåldern är 

31.5 år jämfört med 29.4 år hos de som föder på sjukhus. Hemföderskor röker dessutom 

mindre, är mindre överviktiga samt friskare överlag än hos kvinnor vilka föder på sjukhus. 

Enligt Lindgren (2008) sker 20 % av de planerade hemförlossningarna i Sverige utan att en 

barnmorska är närvarande och hos ca hälften av dessa är det planerat att förlossningen ska ske 

utan barnmorska. Dock var det för dessa kvinnor inte ett ändamål i sig att föda utan 

barnmorska, utan orsaken låg i att ingen barnmorska var villig förlösa på aktuell ort eller att 

kvinnan inte saknade ekonomi att betala för barnmorskans tjänster. Den andra hälften av 

planerade hemförlossningar utan barnmorska närvarande berodde på att den barnmorska 

kvinnan bokat inte kunde komma då förlossningen började. Med Lindgrens (2008) siffror om 

ca 100 hemförlossningar per år innebär detta att ca 20 av dessa kvinnor föder hemma utan 

assistans från barnmorska. 

 

2.3. Förlossningsprocessen 

Den normala förlossningen kan delas in i tre steg: (1) öppningsskedet; (2) utdrivningsskedet 

samt (3) efterbördsskedet (Hogg, 2001). Öppningsskedet kan i sin tur delas in i latensfas och 

aktiv fas (Socialstyrelsen, 2001). Övergången från latensfas till aktiv fas, dvs. starten på den 

aktiva fasen saknar entydig definition. Dock anger litteraturen att livmoderhalsens utplånings- 

och öppningsgrad skall beaktas, likaså livmodersammandragningarnas frekvens och styrka 

samt om vattenavgång skett (Hogg, 2001; Nordström & Wiklund, 2008; Socialstyrelsen, 

2001). Socialstyrelsen (2001) föreslår att två av följande tre kriterier skall uppfyllas för att 

diagnosen aktiv förlossning skall kunna ställas: (1) 3-4 regelbundna och smärtsamma värkar 

under 10 minuter; (2) vattenavgång; (3) cervix utplånad och modermunnen öppen 3-4 cm. 
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Den aktiva fasen varar tills cervix är helt öppnat och då ingen palpabel cervixkant längre 

existerar (Nordström & Wiklund, 2008). 

 

2.4. Problemformulering 

Flertalet studier finns som beskriver kvinnans upplevelse av förlossningen som helhet, i 

synnerhet sjukhusförlossningar. Dock finns få eller inga studier som specifikt beskriver 

upplevelsen av värkarbetet, vare sig vid sjukhusförlossningar eller vid planerade 

hemförlossningar. Studier finns som tyder på skillnader i upplevelse mellan planerad 

hemförlossning och sjukhusförlossning. Ökad kunskap om kvinnors upplevelse av värkarbetet 

vid planerad hemförlossning skulle vara av vikt för såväl blivande föräldrar som för 

barnmorskor. 

 

3. Syfte 

Att beskriva hur kvinnor upplever sitt värkarbete vid en planerad hemförlossning. 

 

4. Metod 

Arbetsmaterialet till aktuellt arbete utgörs av nedskrivna svar till en öppen enkätfråga, en 

fråga där kvinnorna fritt fått beskriva sin förlossning. Detta i kombination med att studiens 

syfte, att beskriva upplevelsen av värkarbete, gör att författaren anser att innehållsanalys med 

kvalitativ ansats är ett naturligt val. Kvalitativ innehållsanalys är en metod som är lämplig att 

använda då forskaren förutsättningslöst vill granska och tolka texter vilka handlar om något 

man upplevt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

4.1. Definitioner 

Begreppet upplevelse, i form av substantiv, definieras enligt Svenska Akademien (2009) som 

”något som man upplevt”, vidare beskrivs upplevelse som en ”svårbeskrivbar eller 

oanalyserad (helhets)känsla, vanligen av positivt slag”. Begreppet uppleva som verb ges av 

Svenska Akademien (2009) två definitioner: (1) ”vara med om något som direkt berörd part, 
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gärna på något sätt anmärkningsvärt”; (2) ”uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan 

och inte rationellt”. Begreppet uppleva kan i försvagad betydelse även användas som 

omskrivning för vanligt tyckande. I aktuellt arbete används begreppen upplevelse och uppleva 

med både positiv och negativ innebörd. Dessutom eftersträvas att inte använda begreppen då 

de används som omskrivning för vanligt tyckande. 

Planerad hemförlossning definieras enligt Lindgren (2008) som ”en förlossning en kvinna 

under graviditeten planerat för ska ske i hemmet och som startat hemma med 

sammandragningar eller vattenavgång”. Denna definition medför att till planerad 

hemförlossning räknas även de förlossningar då barnet föds på sjukhus efter överflyttning 

under pågående förlossning samt då barnet och/eller modern efter förlossningen överflyttas 

till sjukhus. 

Värkarbete definieras i föreliggande arbete som de upplevelser och erfarenheter som kvinnan 

beskriver relaterade till förlossningsvärkar, det vill säga att hennes subjektiva beskrivning är 

vägledande. 

 

4.2. Urval 

Ambitionen hos författarna till SHE-studien var att studera samtliga planerade 

hemförlossningar mellan den1 januari 1992 och den 31 juli 2005. Deltagare till SHE-studien 

rekryterades genom att kontakta barnmorskor som bistått vid planerad hemförlossning. Detta 

gjordes dels genom att kontakta dessa barnmorskor via föreningen Föda Hemma och dels 

genom att annonsera i Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift Jordemodern. Dessa 

barnmorskor uppmanades sedan i sin tur att kontakta och tillfråga kvinnor som de bistått vid 

planerad hemförlossning under den aktuella tiden om deltagande i studien. I syfte att finna de 

kvinnor som planerat att föda hemma, men som ej haft assistans av någon barnmorska 

publicerades annonser i tidskrifter riktade till föräldrar. Även internet användes som forum för 

att identifiera deltagare. Via detta förfarande identifierades 757 kvinnor som möjliga deltagare 

till SHE-studien. Tillsammans hade dessa 757 kvinnor genomgått 1045 planerade 

hemförlossningar. Av dessa tänkbara deltagare var 21 kvinnor inte möjliga att kontakta; 14 

kvinnor hade flyttat utomlands, 3 kvinnor levde med skyddad identitet, 3 hade avlidit och 1 

kvinna hade uppgett ett personnummer som inte stämde. Totalt kom 736 kvinnor att erbjudas 

deltagande i SHE-studien med ett totalt antal av 1038 förlossningar. Av dessa kvinnor hade 

421 kvinnor informerats om studien av sin barnmorska, 315 kvinnor hade svarat på någon 
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form av annonsering. Av 736 tillfrågade kom 727 kvinnor att besvara frågeformuläret, 

sammanlagt 1025 frågeformulär besvarades. Nio kvinnor avböjde deltagande i SHE-studien.  

Kvinnorna erbjöds deltagande för varje barn de fött hemma under aktuell tidsperiod. Detta 

medförde att vissa kvinnor besvarade samma frågeformulär vid mer än ett tillfälle. Författarna 

till SHE-studien uppskattar att mer än 95 % av de kvinnor som faktiskt genomgick en 

planerad hemförlossning under aktuell tidsperiod identifierades och erbjöds deltagande.  

 

 

254 

Annonsering  

442 

Via 

barnmorska 
 

61 

Via föda 

hemma-

föreningen 

 

   

757 möjliga kvinnor identifierades. 1045 möjliga 

förlossningar. 

 

       

 254  

421 

(21 kvinnor kunde 

ej nås) 

 61 

      

736 kvinnor erbjöds deltagande i SHE-studien. 1038 

enkäter skickades ut. 

 

727 kvinnor deltog i studien. 1025 enkäter besvarades. 

Tabell 1. Rekryteringsprocessen till SHE-studien 

 

Författaren till aktuellt arbete fick initialt ta del av 82 stycken hemförlossningsberättelser. 

Dessa berättelser är godtyckligt utvalda av författaren till SHE-studien. Av dessa 82 
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berättelser är 47 förstföderskor, medan resten fött två eller flera barn. Det går inte att säga om 

dessa ’två eller flera barn’ är födda inom tidsramen för SHE-studien eller inte. Således går det 

inte att utesluta att samma kvinna bidrar med mer än en förlossningsberättelse. Vad gäller 

utbildning har 3 kvinnor grundskoleutbildning, 41 kvinnor gymnasial utbildning medan 38 

kvinnor är utbildade på högskola eller universitet. Sjuttiotre kvinnor var gifta eller 

sammanboende, resterande uppgav sig vara ensamstående eller ”annat”. Av de 82 

berättelserna exkluderades 10 stycken berättelser p.g.a. att i dessa ej gick att identifiera 

upplevelser och erfarenheter relaterade till värkarbete. Således kom 72 förlossningsberättelser 

att ingå i aktuellt arbete. 

 

4.3. Datainsamling 

Vad gäller SHE-studien skickades i ett första skede en förfrågan om deltagande i studien till 

samtliga kvinnor vilka blivit identifierade som tänkbara deltagare av olika barnmorskor. De 

som i detta skede gav sitt medgivande till deltagande erhöll därefter själva frågeformuläret. 

De kvinnor som anmält sig via olika former av annonsering erhöll ingen skriftlig förfrågan 

om deltagande utan erhöll frågeformuläret direkt. Totalt kom som sagt 1038 frågeformulär att 

skickas ut till 736 deltagare i SHE-studien, ett frågeformulär för varje planerad 

hemförlossning. 1025 frågeformulär besvarades av totalt 727 kvinnor. Sammanlagt två 

påminnelser skickades ut. Frågeformuläret besvarades anonymt och bestod av totalt 90 frågor. 

Den fråga som aktuellt arbete baseras på lyder: "Här kan du om du vill beskriva din 

förlossning". Svaren på denna fråga fick författaren till aktuellt arbete sig tillhandahållet via 

en wordfil. Detta innebar att författaren till aktuellt arbete aldrig fick se originalsvaren, dessa 

skrevs om till ett worddokument av författaren till SHE-studien. Längden på svaren som 

lämnades varierade kraftigt. Vissa svar bestod endast av någon enstaka mening, medan det 

längsta svaret bestod av ca 10 A4-sidor med normalstor text och med 1,5 radavstånd. 

Vanligast längd på svaren var ca en halv A4-sida med normalstor text. 

 

4.4. Dataanalys 

Berättelserna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs 

(2007). Kvalitativ innehållsanalys är en metod som är väl lämpad att använda då texter skall 

granskas och tolkas med avseende på erfarenheter och upplevelser. Metoden går kortfattat ut 



 

9 
 

på att texten bryts ner i mindre delar för att sedan kunna sammanställas i kategorier vilka 

återspeglar textens centrala budskap och innehåll. Vidare användes en induktiv ansats vilket 

som metod passar bra då man förutsättningslöst vill analysera textmaterialet. Detta till 

skillnad mot deduktiv ansats där analys sker med utifrån en i förväg utarbetad mall, modell 

eller teori. 

Text Open Coding Underkategori Kategori 

Barnmorskan peppade mig att 

hela tiden uttrycka hur jag ville 

ha det så jag såg till att allt 

blev som jag ville. Vem som 

var inne i rummet, hur hon 

höll händerna osv. 

Barnmorskan peppar 

till egna beslut 

Stöd från annan 

person 

Trygghet 
Värkarna kom snabbt, jag gick 

runt ensam i huset och njöt av 

lugnet och tystnaden. Väckte 

min man när det blev 

intensivt. 

Njuter av lugnet och 

tystnaden 

Trygghet relaterat 

till hemmiljö 

Det gjorde visst ont men 

samtidigt var det en oerhört 

positiv känsla att känna 

kroppens styrka. 

Positivt att känna 

kroppens styrka. 
Trygghet i sig själv 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

 

Första steget i analysen är bestämma vad som skall analyseras, det som Elo och Kyngäs 

(2007) benämner analysenhet. Analysenhet i aktuell studie är de svar som erhållits på frågan 

"Här kan du om du vill beskriva din förlossning". Nästa steg syftar till att göra forskaren 

bekant med materialet, att man får en grundläggande känsla för innehåll och helhet. Detta 

uppnåddes genom att författaren flera gånger på ett förutsättningslöst sätt läste igenom 

materialet. Därefter genomförs det som Elo och Kyngäs (2007) refererar till som ”open 

coding”, detta innebar att samtidigt som materialet lästes igenom gjordes också anteckningar 

och noteringar direkt i texten. Noteringarna sammanfördes sedan på ett ”coding sheet”. Det 

författaren rent praktiskt gjorde i detta läge var att skriva ut noteringarna på pappersremsor 

och sedan lägga ut dessa på ett stort bord. Detta för att lättare erhålla överblick vid nästa steg i 

analysen, nämligen bildandet av kategorier. Syftet med att skapa kategorier är att göra det 
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enklare att beskriva olika fenomen, öka förståelse samt att bidra till ny kunskap (Elo & 

Kyngäs, 2007). Kategorier skapades genom att noteringar med liknande innebörd grupperades 

till en kategori. Dessa kategorier grupperades sedan i sin tur till kategorier av högre ordning. 

Varje kategori ges ett namn relevant till innehållet. Syftet med detta är att göra resultatet mer 

lättöverskådligt. Kategorier skall skapas så att inga data hamnar mellan två kategorier eller 

passar in i fler än en kategori. Stort fokus lades vid detta. 

Då syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor upplever värkarbete vid en planerad 

hemförlossning, samtidigt som enkätfrågan vilken analysen baserar sig på inte specifikt berör 

detta, tvingades författaren till vissa ställningstaganden om huruvida det som upplevs 

verkligen beskrivs som relaterat till värkarbetet. Ett svar på enkätfrågan kunde t.ex. vara: ”en 

otroligt smärtsam förlossning”. I detta och vid liknande svar då en upplevelse beskrevs gälla 

hela förlossningsförloppet gjordes således tolkningen att svaret även gällde värkarbetet. I svar 

där värkarbetet med någorlunda tydlighet kunde identifieras i berättelserna var tolkningen mer 

restriktiv, upplevelser utanför det som av författaren tolkades som beskrivning av värkarbete 

exkluderades. 

 

4.3. Etiska överväganden 

Enligt The World Medical Association (2008) vilka har utvecklat Helsingforsdeklarationen att 

gälla all medicinsk forskning på människor skall sådan forskning följa vissa riktlinjer. Bl.a. 

sägs att deltagande ska vara frivilligt samt forskningen ska visa respekt för försökspersonens 

självbestämmande och integritet. Personuppgifter ska behandlas konfidentiellt. I aktuellt 

arbete går det inte på något sätt identifiera enskilda individer. Villkoren enligt ovan bedöms 

därför som uppfyllda. Vidare ska forskning godkännas av en forskningsetisk kommitté. SHE-

studien har granskats och godkänts av regionala forskningsetikkommittén vid Karolinska 

Institutet. Sammantaget menar författaren att aktuellt arbete är väl motiverat ur ett etiskt 

perspektiv. 

 

5. Resultat 

Vid analys av kvinnornas förlossningsberättelser kom fyra kategorier relaterade till 

värkarbetet att identifieras, nämligen: (1) kroppsliga upplevelser; (2) trygghet; (3) kontroll 

samt (4) utsatthet. Dessa kategorier samt tillhörande underkategorier redovisas översiktligt i 
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tabell 1. Vidare redovisas samtliga underkategorier, styrkta av kommentarer samt citat, i 

löpande text. Varje kategori utgör i löpande text en rubrik. 

 

KATEGORI UNDERKATEGORI 

Kroppsliga upplevelser 

Smärta 

Utmattning 

Illamående 

Sinnesintryck 

Trygghet 

Stöd från annan person 

Trygghet relaterat till hemmiljö 

Trygghet i sig själv 

Kontroll 
Självbestämmande 

Copingstrategier 

Utsatthet 

Ensamhet 

Rädsla då barnmorska ej är närvarande 

Tvivel på sig själv 

Tabell. 3   

 

5.1. Kroppsliga upplevelser 

Vanligt förekommande under värkarbetet var att kvinnorna upplevde olika kroppsliga 

sensationer.  Dessa sensationer beskrevs ofta i negativa ordalag, som något oönskat. Dock 

förekom även motsatsen, att de upplevdes som något behagligt. Denna kategori innehåller 

fyra underkategorier: (1) smärta; (2) utmattning; (3) illamående samt (4) sinnesintryck. 

Smärta – En stor del av berättelserna fokuserade kring det faktum att det för många kvinnor 

gjorde ont att föda barn, inte bara under utdrivningsskedet, utan även under värkarbetet. 

Flertalet kvinnor beskrev varierande grad av smärta, allt från lätt smärta till outhärdlig smärta. 

Även typen av smärta varierar mellan kvinnorna, vanligaste är att värkarbetet beskrevs som 

smärtsamt. Men även andra former av smärta nämndes, t.ex. brännande smärta runt 
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slidöppningen samt ryggsmärta. Och med smärtan följde många gånger ytterligare negativa 

upplevelser så som t.ex. ilska eller känsla av bristande kontroll. 

”Barnmorskan föreslog olika ställningar och platser som kunde lindra 

smärtorna, men inget gjorde saken bättre. Ett tag innan krystvärkarna kom var 

värkarna så smärtsamma så jag trodde jag skulle dö!” 

För de flesta kvinnorna var smärtan i samband med värkarbetet något överkomligt, eller som 

visas senare till och med något positivt. Kvinnorna förefallde i och med valet av 

hemförlossning inställda på att klara av uppgiften utan smärtlindring. Dock förekommer 

exempel på att så alltid inte var fallet. 

”Hela förlossningen var väldigt traumatisk. Hade egentligen behövt något 

smärtstillande, vilket barnmorskorna också tyckte.” 

Att smärtan i samband med förlossning många gånger var uthärdlig eller till och med 

upplevdes som positiv beskrevs av flera kvinnor. En del kvinnor beskrev till och med 

smärtupplevelsen som en nära på euforisk upplevelse, som en total njutning. Dessa 

upplevelser förekom ofta då kvinnorna även beskrev förlossningsskeendet i stort som 

harmoniskt, fungerande, rytmiskt eller liknande. Ett par kvinnor beskrev dessutom 

förlossningen och således även värkarbetet som fullständigt smärtfritt. 

”Smärtan stiger som ljus energi från livmodern, upp genom huvudet från 

livmodern, upp genom kroppen, ut genom huvudet. Jag njuter, känner mig totalt 

närvarande.” 

”Förlossningen gick ganska snabbt, och jag hade fullt med energi i kroppen. 

Jag tyckte inte jag hade någon smärta alls faktiskt (ingen tror mig när jag säger 

det).” 

 

Utmattning – Trötthet, psykisk och/eller fysisk, beskrevs av ett stort antal kvinnor. Vissa av 

kvinnorna beskrev detta som det största problemet i samband med deras förlossning. Dessa 

berättelser sågs ofta då förlossningsskeendet och då även den aktiva fasen av någon anledning 

varit mer besvärligt än vad som var att vänta. Det kunde t.ex. bero på att förlossningen tog 

lång tid eller att det fanns privata aspekter som spelade in. Dessutom var kanske 

hemförlossningssituationen inte alltid är så lugn och harmonisk som den initialt verkade. Det 
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fanns flera exempel i berättelserna på kvinnor som i samband med hemförlossningen föreföll 

ha ett alltför stort ansvar för praktiska familjesysslor, t.ex. att ta hand om tidigare barn. 

”Förlossningen var relativt jobbig denna gång. Den startade och stannade av 

ett flertal gånger och då det var fjärde barnet så hade jag också mycket 

förvärkar innan. Följden blev att jag var väldigt trött, både fysiskt och psykiskt 

(av flera privata skäl). Mot slutet var jag inte längre helt säker på att orka 

fullfölja krystvärkarna och föda fram honom och det kändes jobbigt.” 

 

Illamående

”Det är skönt i vattnet och det är förmildrande. Men jag mår illa och tror 

ideligen att jag skall kräkas. Sedan blir värkarna annorlunda, impulser att 

krysta.” 

 – Några kvinnor nämnde nästan i förbigående hur de under aktiv fas kände sig 

illamående. Det förekom även att kvinnor kräktes under aktiv fas. 

 

Sinnesintryck

”Hörsel och syn går på sparlåga. Lukter däremot förstärks och Ingemar som 

tagit på sig en nytvättad skjorta kommenderar jag att byta så han luktar som 

vanligt.” 

 – En kvinna beskrev specifikt hur hennes sinnesintryck förändrades. Hon 

beskrev hur hon fick svårt att fokusera på ljud och ord om de inte var tydligt riktade till henne. 

Även hennes syn- och luktintryck förändrades. 

 

5.2. Trygghet 

Oavsett om kvinnornas upplevda trygghet var relaterade till den egna personen eller till 

utomstående faktorer så var den viktig för upplevelsen av värkarbetet. Upplevd trygghet 

medförde en positiv upplevelse av värkarbetet. Den trygghet kvinnorna upplevde var inget 

som kom av sig själv, kvinnorna var själva delaktiga i att planera samt möjliggöra trygghet. 

Denna kategori innehåller tre underkategorier: (1) stöd från annan person; (2) trygghet 

relaterat till hemmiljö samt (3) trygghet i sig själv. 
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Stöd från annan person

”När barnmorskan väl kom kunde hon fungera precis som den stadiga hand jag 

behövde! Hon lotsade mig igenom mitt arbete och det var också vad jag hade 

efterfrågat under våra samtal innan. Jag kunde till slut acceptera att jag var 

tvungen att släppa kontrollen och bara följa med kroppen men jag behövde ha 

säkerheten att någon jag litade på övertog kontrollen.” 

 – En genomgående aspekt i kvinnornas berättelser var 

beskrivningarna om hur de upplevde stöd från annan person. Många kvinnor angav att detta 

stöd kom från den deltagande barnmorskan. Här bör dock påpekas att alla kvinnor som födde 

hemma inte hade en barnmorska hos sig. Stödet från barnmorskan hade två aspekter. Första 

aspekten handlade om att barnmorskan rent praktiskt hjälpte till och mer aktivt agerade och 

styrde förlossningen och att barnmorskan i stor utsträckning var med och kontrollerade 

situationen. Detta förutsatte dels att kvinnan till viss del var villig att släppa kontrollen och 

dels att kvinnan litade på barnmorskan. 

Den andra aspekten av stöd från barnmorska handlade om att barnmorskan fanns till hands 

som en viktig trygghet, men att hon i största möjliga utsträckning höll sig i bakgrunden och lät 

kvinnan själv styra och kontrollera situationen. Även detta krävde taktkänsla och följsamhet 

från barnmorskans sida. De flesta berättelserna bekräftade att barnmorskorna besatt dessa 

egenskaper. Påtagligt i berättelserna var att ingen kvinna upplevde att barnmorskan stört 

kvinnan i onödan. 

”Barnmorskan kom ca 2 timmar innan han föddes. Hon sade nästan ingenting, 

hon kändes som en viktig trygghet för mig men jag ville vara själv. Det gick 

jättebra.” 

Efter stöd från barnmorska beskrevs stöd från partner som det vanligaste stödet. Kvinnorna 

poängterade här många gånger att både barnmorskan och partnern behövdes, de fyllde olika 

roller, de kompletterade varandra. I stödet från sin partner förekom många gånger en 

delaktighet vilken var djupare och som förekom under längre tid än vad som sågs vid stöd 

från andra personer. 

”Det var också väldigt viktigt att min partner fanns med eftersom han och 

barnmorskan fyllde så helt olika funktion. Han och jag jobbade verkligen 

tillsammans!” 
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Ytterligare personer vilka nämndes som stöd i aktuellt arbete var väninnor, släktingar och 

doula. Förekomsten av stöd från dessa beskrevs dock inte i samma omfattning som stödet från 

barnmorska eller partner. Begreppet doula förekom endast vid ett par tillfällen och då i 

samarbete med en barnmorska. 

”Den förlossningen kände jag att det var bara jag och min väninna som födde 

barnet.” 

”Barnmorskan hade inte kommit ännu, men min syster var hos oss och jag var 

inte orolig, hade ganska jobbigt ibland bara.” 

 

Trygghet relaterat till hemmiljö

”Det var oerhört skönt att ligga i ljummet vatten och vara hemma utan att bli 

störd. Tyvärr ville min då 2-årige son bada tillsammans med mig och han 

råkade bajsa i poolen.” 

 – Dels handlar detta om tryggheten i det man kände igen, 

t.ex. att kunna ligga i sin egen säng eller att kunna vandra runt i en bekant miljö. Kvinnorna 

njöt av att vara i hemma i lugn och ro. Och dels handlade denna trygghet om att kunna ha 

familj och vänner nära sig på villkor vilka inte skulle varit möjliga på en 

förlossningsavdelning. Många kvinnor beskrev hur äldre barn, blivande storasyskon, fanns 

närvarande i nära anslutning till förlossningen på ett sätt som inte varit möjligt om det inte 

varit en hemförlossning. Men det gick också att ana en organisatorisk aspekt i svaren, 

kvinnorna kände trygghet till att arrangemanget som sådant var välplanerat och genomtänkt 

och på så sätt bidrog till att reducera negativa erfarenheter. 

 

Trygghet i sig själv

”Det gjorde visst ont men samtidigt var det en oerhört positiv känsla att känna 

kroppens styrka.” 

 – Kvinnorna upplevde att de i sig själva hade de resurser som krävdes för 

att genomföra förlossningen på ett positivt sätt. Detta handlade till stor del om att kvinnorna 

ansåg sig ha den fysiska styrka eller den ork som de trodde skulle komma att krävas. 
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5.3. Kontroll 

Viktigt för kvinnorna i studien var att ha kontroll. Detta oavsett om det handlade om att 

kontrollera situationen rent praktiskt eller om att kontrollera den egna kroppen. Upplevd 

kontroll föreföll för många kvinnor vara en förutsättning för en i övrigt positiv upplevelse av 

värkarbetet. Kategorin kontroll innehåller två underkategorier: (1) självbestämmande samt (2) 

copingstrategier. Med copingstrategier avses sådana handlingar eller åtgärder vilka syftar till 

att göra något svårt eller obehagligt till något enklare eller behagligare. 

Självbestämmande

”Jag var mycket nöjd med min sista förlossning. Barnmorskan kom i tid och jag 

styrde min förlossning själv.” 

 – Denna underkategori handlar om huruvida kvinnan upplevde att hon 

hade kontroll, att det var hon själv som styrde och bestämde över sin förlossning. I detta fanns 

ingen konflikt gentemot att andra personer, t.ex. barnmorskor, fanns närvarande och var 

delaktiga i förlossningen. Tvärtom, så kanske det vissa gånger var en förutsättning att en 

barnmorska fanns närvarande och på så sätt möjliggjorde självbestämmande. Själva 

hemförlossningen i sig själv föreföll många gånger vara ett uttryck för viljan till 

självbestämmande. 

 

Copingstrategier

 ”Sommarnatten är ljus, jag är i djup koncentration.” 

 – Dessa strategier föreföll vid de flesta fall varit relaterade till smärta, dock 

kan andra användningsområden, så som t.ex. utmattning ej uteslutas. Åtta olika 

copingstrategier identifierades: (1) fokus/koncentration; (2) akupunktur; (3) massage; (4) 

varm dusch; (5) bad; (6) profylaxandning; (7) värme samt (8) uppe och gå. De vanligaste 

förekommande strategierna var att bada följt av varm dusch. Nedan ges ett exempel från varje 

identifierad strategi. 

 ”Jag blir väl mottagen på BB och prövar lite akupunktur – det värmer skönt.” 

 ”Varm och hård dusch lindrade ett tag, sen massage, värmekuddar osv.” 

”Jag hade ont även i värkpauserna, så barnmorskan föreslog en varm dusch på 

magen och det hjälpte underbart.” 
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”När värkarna blev kraftigare la jag mig i poolen vilket lindrade smärtan 

fullständigt.” 

”Jag profylaxandades och det fungerade mycket bra så jag var pigg, 

närvarande och lugn hela förlossningen.” 

”Värmen från brasan var så skön mot mitt ryggslut.” 

”Hela jag kände att jag skulle upp och hon [barnmorskan] hjälpte mig upp. Jag 

gick och märkte att jag kunde kontrollera värkarna.” 

Även fast flertalet av kvinnorna beskrev hur de använda copingstrategierna gav resultat 

förekom även exempel på motsatsen. Vissa kvinner beskrev hur strategier de hade planerat för 

att använda, som de trodde skulle hjälpa, visade sig vara helt verkningslösa och i vissa fall 

hade de även negativ effekt. 

”Jag blev väldigt trött. Hade täta värkar och öppen 8 cm under lång tid men 

barnet ville inte komma ut. Jag badade skönt. Vi sjöng, levande ljus. Härligt! 

Jag prövade akupunktur men det kändes inte bra.” 

 

5.4. Utsatthet 

Många kvinnor beskrev att de under värkarbetet upplevde situationen som utsatt. Kvinnorna 

kände sig övergivna, som att de inte blev sedda. De upplevde situationen som övermäktig. 

Samtliga kvinnor vilka upplevde utsatthet beskrev detta som en negativ erfarenhet. Tre 

underkategorier förekommer: (1) ensamhet; (2) rädsla då barnmorska ej är närvarande samt 

(3) tvivel på sig själv. 

Ensamhet

”Barnmorskan sitter i ett rum för sig, jag känner mig utlämnad och ensam. Min 

man är närvarande delvis.” 

 – Ett par kvinnor beskrev hur de på ett eller annat sätt kände sig ensamma under 

förlossningen. Att känslan av att vara ensam till stor del var en subjektiv upplevelse styrks av 

det faktum att kvinnorna i vissa fall bevisligen hade andra människor i sin närhet. Ensamheten 

hos dessa kvinnor föreföll medföra ytterligare negativa aspekter, den födde en ond cirkel. 

Exempelvis så beskrivs hur den ursprungliga känslan av ensamhet kunde utvecklas till både 

tvivel, känsla av misslyckande samt ilska. 
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Rädsla då barnmorska ej är närvarande

”Inledningen på förlossningen, när mina förvärkar övergick till ett mer intensivt 

värkarbete var läskig. Då, innan vår barnmorska hunnit fram, började jag 

verkligen tvivla på min egen förmåga och hade oerhört svårt att följa med i 

smärtan.” 

 – Denna underkategori handlar om hur kvinnorna 

beskrev att de upplevde otrygghet i det faktum att deras barnmorska ej fanns på plats i 

hemmet. Vanligast var att kvinnan gick in i en mer aktiv fas av förlossningen och i samband 

med detta kontaktade sin barnmorska. Kvinnorna upplevde då tiden fram till barnmorskan 

fanns på plats som otrygg, de upplevde sig inte redo att fortsätta i födelseprocessen utan att ha 

en barnmorska som stöd vid sin sida. 

 

Tvivel på sig själv

”Känner mig ensam och tappat tron att jag skall klara det. Känns som ett 

misslyckande.” 

 – Några kvinnor beskrev hur de upplevde situationen som bortom deras 

kontroll. Många kvinnor tvivlade på sin egen förmåga när det var som jobbigast under 

värkarbetet. En del av kvinnornas tvivel på sin egen förmåga kunde härledas till 

förväntningar. När de faktiska omständigheterna inte stämde med de förväntningar man hade 

riskerade detta medföra tvivel, inte minst om förväntningarna tenderade vara av väl positiv 

art. 

6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

Som redan nämnts bygger aktuell studie på en redan genomförd större studie. Detta medför 

både nackdelar och fördelar. En nackdel är att brister och svagheter i den ursprungliga studien 

med automatik även kommer att påverka aktuell studie. En sådan brist är det faktum att 

enkäterna i vissa fall besvarades långt efter det att kvinnan varit med om sin hemförlossning. 

Det finns forskning som visar på att upplevelsen av sin förlossning ändras med tiden, både i 

positiv och negativ riktning (Waldenström, 2003). Ytterligare nackdel med att till viss del 

bygga på en annan studie är att möjligheterna till anpassningar eller förändringar är 
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begränsade. Givet syftet med aktuell studie, att beskriva hur kvinnor upplever värkarbete vid 

en planerad hemförlossning, torde inte det ultimata angreppssättet vad gäller datainsamlingen 

vara att skicka ut en enkät med 90 frågor och sedan analysera svaret på frågan här kan du om 

du vill beskriva din förlossning. 

En stor fördel med att utnyttja en redan genomförd studie så som gjorts är det faktum att 

processen med datainsamling samt ett eventuellt konstruerande av en enkät redan är 

genomförd. Detta medför stora, såväl tidsmässiga som ekonomiska fördelar. En annan fördel 

är att även styrkor i den ursprungliga studien kommer att spilla över på den aktuella studien. 

Det torde t.ex. vara i det närmaste omöjligt att inom ramen för detta arbete erhålla ett så pass 

högt deltagande så som var fallet i SHE-studien; detta är en stor styrka för aktuellt arbete. 

Vad gäller kvalitativa studiers trovärdighet används ofta begreppen giltighet, pålitlighet och 

överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Motsvarande begrepp inom 

engelskspråkig litteratur är credibility, dependability och transferability (Polit & Hungler, 

1999). 

Med giltighet avses hur sanna resultaten är, hur väl kategorier och teman beskriver det man 

analyserat. Resultaten anses giltiga om de visar på det typiska eller representativa för det som 

avsågs att beskrivas (Polit & Hungler, 1999; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Är 

detta då fallet i aktuell studie? Med tanke på hur syftet är utformat samtidigt som frågan som 

analysen grundar sig på riktar sig till förlossningsupplevelsen i stort anser författaren att visst 

tvivel föreligger till vilken grad resultatet verkligen speglar upplevelsen av värkarbete och 

inte förlossningsupplevelsen i stort. Dock exkluderades de berättelser där alltför stor 

tvetydighet förelåg. Idealiskt ur giltighetssyfte vore att endast inkludera berättelser där 

upplevelser relaterade till värkarbete med tydlighet och exakthet kunde urskiljas. För att 

uppnå detta hade emellertid krävts tillgång till ett betydligt större antal berättelser, vilket inom 

ramen för detta arbete medfört ett orimligt merarbete. Således menar författaren att studien 

under de givna förutsättningarna så väl som det varit möjligt beskriver kvinnors upplevelse av 

värkarbete. 

Kvalitativ innehållsanalys avser att beskriva variationer. Detta har till följd att valet av 

deltagare har stor betydelse för en kvalitativ studies giltighet, en stor variation av erfarenheter 

och upplevelser är önskvärd (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Aktuell studie har, tack 

vare SHE-studien, ett mycket högt deltagande vilket medför att giltigheten i detta avseende är 

hög. Från SHE-studiens 1025 besvarade frågeformulär användes i aktuellt arbete 72 stycken. 
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Detta medför ett relativt lågt antal deltagande relaterat till SHE-studien vilket kan vara 

negativt ur giltighetssynpunkt. Ytterligare sätt säkerställa en studies giltighet är genom att 

noggrant beskriva analysförfarandet, detta ger läsaren möjlighet att bedöma tolkningars 

giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författaren till aktuell studie har därför 

eftersträvat att beskriva analysarbetet så noggrant som möjligt, bl.a. att ge exempel på 

analysprocessen i tabellform och med hjälp av exempel på citat i resultatredovisningen för att 

tydliggöra analysen. 

Pålitlighet handlar om i vilken utsträckning data ändras över tid och i vilken utsträckning 

forskarens beslut ändras genom analysprocessen. Bristande pålitlighet kan t.ex. handla om att 

man inte fokuserar på samma saker genom hela analysarbetet. Risken för detta är särskilt stor 

om datamaterialet är stort eller om datainsamlingen sker under lång tid. Att under hela 

arbetets gång skriva ned hur man tänkt och arbetat stärker pålitligheten i detta avseende (Polit 

& Hungler, 1999; Graneheim & Lundman, 2004). Detta har inte skett under aktuellt arbete. 

Ytterligare sätt att uppnå pålitlighet är om flera personer deltar i forskningsprocessen och att 

dessa i varje steg av processen diskuterar och reflekterar över olika tolkningsmöjligheter 

(Polit & Hungler, 1999; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Detta har i aktuellt arbete 

inte varit möjligt, författaren har hela tiden arbetat ensam med små eller inga möjligheter till 

diskuterande eller reflekterande. Detta kan vara negativt för resultatets pålitlighet. 

Begreppet överförbarhet avser i vilken utsträckning resultatet kan appliceras på andra grupper 

eller situationer. Om överförbarhet föreligger eller ej avgörs inte av författaren utan av 

läsaren. Med syfte att möjliggöra för läsaren att bedöma graden av överförbarhet är det av stor 

vikt att tydligt redogöra för faktorer såsom urval, deltagare, datainsamling, analys samt övriga 

faktorer av betydelse för studiens sammanhang (Polit & Hungler, 1999; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Deltagarna till aktuellt arbete är godtyckligt utvalda ur SHE-studien av 

dess författare, med detta följer en uppenbar risk för bias i urvalet. Författaren har under 

arbetets gång haft ambitionen att så tydligt som möjligt beskriva ovanstående faktorer. Dock 

är dessa faktorer många gånger till stor del relaterade till den ursprungliga studien och därför 

svårare att försvara. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor upplever värkarbete vid en planerad 

hemförlossning. I studien kom fyra kategorier att urskiljas: (1) kroppsliga upplevelser; (2) 
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trygghet; (3) kontroll samt (4) utsatthet. Dessa kategorier, med tillhörande underkategorier, 

stämmer generellt väl överens med det som litteraturen anger vad gäller kvinnors upplevelse 

av sin förlossning. 

Det i särklass mest framträdande fyndet i aktuellt arbete är att många kvinnor upplevde stöd 

från andra personer som betydelsefullt, och då i synnerhet det upplevda stödet från kvinnornas 

barnmorskor. Detta visar sig dels i kategorin trygghet där underkategorin stöd från annan 

person till stor del utgörs av berättelser där kvinnan upplever stöd från barnmorskan. 

Kvinnorna i studien beskriver många gånger utförligt hur barnmorskan leder henne igenom 

värkarbetet. Detta är väl i fas med resultat som Morison, Percival, Hauck och McMurray 

(1999) beskriver i en australiensisk studie, nämligen att utvecklandet av en stödjande relation 

mellan kvinnan och hennes barnmorska är av betydelse inte bara under graviditeten utan även 

under förlossningen. Men att barnmorskan upplevs som betydelsefull kan också härledas från 

det faktum att en del kvinnor upplever utsatthet och rädsla då barnmorskan inte finns 

närvarande. Detta anser författaren inte vara något underligt: har man under hela graviditeten 

planerat för och förväntat sig att en barnmorska ska finnas på plats är det inte konstigt man 

upplever rädsla. Denna rädsla menar författaren ligger helt i linje med det resonemang som 

Green och Baston (2003) för när de påstår att en aspekt av upplevd kontroll är kontroll över 

vad förlossningspersonal gör. Kvinnorna har i detta läge, när barnmorskan ej är närvarande, 

inte någon kontroll över vad deras barnmorskor gör. Detta medför att de känner sig 

fullständigt utlämnade vilket i sin tur medför en bristande kontroll och otrygghet. Ytterligare 

en dimension i denna underkategori misstänker författaren kan vara den otrygghet som 

Borquez och Wiegers (2006) visat på, nämligen otrygghet relaterat till att medicinsk expertis 

inte omedelbart fanns till hands. 

Underkategorin stöd från annan person handlar inte enbart om stöd från barnmorskor. Att 

kvinnans partner kan fungera som ett utmärkt stöd under en förlossning och då även under 

värkarbetet visar Somers-Smith (1999). Denna brittiska studie visar att stöd från sin partner 

hade stor betydelse för de födande kvinnorna. Dessutom visar Somers-Smith (1999) att 

männen i sin tur upplevde sig själva som hjälpfulla. Stöd från annan person, barnmorska eller 

partner, har enligt Lundgren och Dahlberg (1998) betydelse för hur kvinnor hanterar smärtan 

vid förlossningen. Khresheh (2010) menar att kvinnor som har stöd från en kvinnlig släkting 

hanterar smärta bättre samt har en generellt mer positiv förlossningsupplevelse än övriga 

kvinnor. Denna studie är dock från Mellanöstern där släktens betydelse eventuellt kan vara 

större än i västerlandet. 
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Även övriga aspekter av trygghet, de som framkommer i underkategorierna trygghet relaterat 

till hemmiljö samt trygghet i sig själv är intressanta. Det intressanta ligger inte i att dessa 

resultat förekommer utan i med vilken tydlighet de förekommer. Vad gäller trygghet relaterat 

till hemmiljö är detta med tydlighet beskrivet i litteraturen. Lock och Gibb (2003) menar i en 

studie från Australien att den välbekanta hemmiljön i sig själv medför en ökad känsla av 

trygghet. Liknande resultat påvisas i en nederländsk studie från 2006, där hemföderskor i 

större utsträckning påstås uppleva förlossningen som avslappnad och behaglig (Borquez & 

Wiegers; 2006). I underkategorin trygghet i sig själv beskriver kvinnorna hur de själva 

upplever sig som dugliga vad gäller att hantera situationen rörande sin förlossning och sitt 

värkarbete. De har stor tilltro till sin egen förmåga. Snarlika resultat beskrivs i en svensk 

studie rörande kvinnors upplevelse av hemförlossning (Sjöblom et al., 2006). Den stora 

tilltron till sin egen förmåga kommer kanske inte från det faktum att kvinnorna föder hemma. 

Snarare kan det kanske vara så att kvinnor med en i grunden stor tilltro till sig själv i större 

utsträckning är villiga att genomgå en hemförlossning. 

Nästa intressanta fynd i aktuellt arbete är de underkategorier som framkommer under 

kategorin utsatthet, nämligen ensamhet samt tvivel på sig själv. Underkategorin ensamhet 

handlar till stor del om en känsla av övergivenhet, kvinnorna känner sig inte sedda. Som redan 

nämnts kan bristande stöd från annan person riskera medföra att förlossningsupplevelse blir 

negativ. Underkategorin ensamhet torde vara ett bevis för detta, ingen av kvinnorna i aktuell 

studie beskriver den upplevda ensamheten under den aktiva fasen som något positivt och 

självvalt. Tvivel på sig själv kan även det tolkas som en form av övergivenhet, kvinnorna 

upplever situationen som övermäktig deras förmåga. Vissa kvinnor tvivlade p.g.a. smärta 

under värkarbetet på sin egen förmåga att klara av förlossningen. Detta är helt i linje med det 

som Green och Baston (2003) refererar till som känsla av kontroll under värkarbetet. 

Vad gäller kategorin kontroll förekommer två underkategorier, självbestämmande och 

copingstrategier. Självbestämmande, dvs. att kvinnan upplever att hon själv har kontroll över 

situationen är en mycket viktig faktor för hur kvinnan kommer att uppleva sin förlossning i 

det långa loppet (Waldenström et al., 2004; Green & Baston, 2003). Green och Baston (2003) 

menar att den upplevda kontrollen har tre olika aspekter: (1) kontroll över vad 

förlossningspersonal gör; (2) kontroll över sitt eget beteende samt (3) känsla av kontroll under 

värkarbetet. När kvinnorna i den aktuella studien beskriver kontroll är det den senare aspekten 

som beskrivs. Samtliga berättelser handlar om hur kvinnorna rent praktiskt kontrollerar och 

styr sin förlossning under värkarbetet. Detta kan mycket väl vara relaterat till det faktum att 
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det handlar om hemförlossningar. Just valet att genomföra en hemförlossning torde i sig själv 

till viss del vara ett sätt att praktiskt kontrollera situationen. Möjligheten är därför stor att det 

är denna känsla kvinnorna ger uttryck för. 

För samtliga i denna studie förekommande copingstrategier finns belägg i litteraturen. Albers 

(2007) beskiver följande strategier i fallande ordning med den mest populära först: bad, 

massage, duschning, värme, mentala strategier (fokus/koncentration) samt andningstekniker. 

Intressant att både Albers (2007) och aktuell studie identifierar bad som den i särklass mest 

använda strategin. Eriksson, Mattsson och Ladfors (1997) varnar emellertid i en svensk studie 

för att bada för tidigt i den aktiva fasen då detta riskerar medföra ett förlängt värkarbete. Ifall 

kvinnorna i den aktuella studien badade tidigt eller ej under värkarbetet går inte att utläsa. 

Vad gäller att vara uppe och gå har Mamede, Almeida, Souza och Mamede (2007) genomfört 

en studie enbart på detta tema och dessutom med fokus enbart på den aktiva fasen av 

förlossningsarbetet. Enligt denna studie använde samtliga kvinnor denna strategi under den 

aktiva fasen. I genomsnitt gick kvinnorna 1624 meter under i genomsnitt fem timmar. Vidare 

visade Mamede et al., (2007) att ju längre kvinnorna gick desto högre smärtskattning. 

Sannolikt berodde detta på att kvinnorna ville röra på sig när de har ont och inte att de fick ont 

av att röra på sig. Fördelen enligt Mamede et al., (2007) var att ju längre kvinnorna gick 

dessto kortare var värkarbetet. Vad profylaxandning beträffar visar Pugh, Milligan, Gray och 

Strickland (1998) att olika andningstekniker under värkarbetet minskar förekomsten av 

utmattning och trötthet. Viktigt är dock att dessa tekniker inte används för tidigt, kvinnor som 

använde olika andningstekniker redan under latensfasen upplevde en påtagligt ökad trötthet 

och utmattning. 

Att kvinnor som föder barn upplever smärta under värkarbetet torde inte komma som en 

överraskning för någon. Frågan är dock om kvinnor som föder hemma upplever smärtan 

annorlunda än kvinnor vilka föder på sjukhus. Det faktum att en del kvinnor i aktuell studie 

beskriver smärtan som behaglig eller att förlossningen var smärtfri skulle kunna vara i linje 

med vad som Borquez och Wiegers (2006) beskriver, nämligen att kvinnor som föder hemma 

upplever mindre smärta och kräver mindre smärtlindring än kvinnor som föder på sjukhus. 

Huruvida andelen kvinnor som upplever smärta i aktuell studie är mindre än vid 

sjukhusförlossningar så som Borquez och Wiegers (2006) beskriver är ej möjligt att besvara 

inom ramen för detta arbete. Klart är dock att kvinnorna i aktuell studie upplever smärta under 

värkarbetet, men att vissa kvinnor beskriver smärtan som behaglig, uthärdlig eller till och med 

som smärtfri. 
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Inte heller det faktum att kvinnor i förlossningsarbete riskerar uppleva trötthet eller 

utmattning under den aktiva fasen borde medföra någon överraskning. Tzeng, Chao, Kuo och 

Teng (2008) påstår vidare att kraftig utmattning tenderar att utvecklas som mest under den 

aktiva fasen av förlossningen när värkarbetet är som intensivast. Detta skulle till viss del 

kunna förklara förekomsten av denna underkategori i aktuell studie vilken fokuserade på just 

kvinnornas upplevelser av värkarbete. 

Illamående är ett fenomen som erfarenhetsmässigt upplevs vanligt förekommande under 

förlossning och värkarbete. Detta fenomen är emellertid svårare att påvisa via litteraturen. 

Dock påstår Sinha et al., (2011) att förekomsten av illamående och kräkningar kan vara så hög 

som bland hälften av födande kvinnor. De stora skillnaderna vad gäller förekomst av 

illamående som Sinha et al (2011) beskriver jämfört med förekomsten i aktuell studie har 

författaren till aktuell studie ingen förklaring till. Att skillnaderna enbart skulle bero på det 

faktum att ena gruppen förlöstes på sjukhus, medan den andra förlöstes hemma är inte en 

tillräcklig förklaring. 

Författaren till aktuell studie har inte funnit något stöd i litteraturen för att sinnesintryck hos 

kvinnor i aktiv fas skulle förändras. Icke desto mindre är detta en upplevelse för åtminstone 

en kvinna i den aktuella fördjupningsstudien. 

 

7. Slutsatser 

Sammantaget visar denna studie på stor överensstämmelse med vad litteraturen beskriver 

rörande förlossningsupplevelser. Det som kvinnorna upplever under värkarbetet i denna studie 

är också i stora drag vad andra kvinnor upplever vid förlossningssituationer, både vid 

hemförlossningar och vid sjukhusförlossningar. Av förklarliga skäl används lite smärtlindring 

vid hemförlossningarna och det förefaller som om kvinnorna hanterar smärtan på ett 

genomtänkt och planerat sätt, vilket inte minst de olika copingstrategierna visar på. 

Styrkt är att kvinnorna i stor utsträckning känner trygghet, dels känner de trygghet i sig själva 

och dels känner de trygghet i att vistas i sin hemmiljö. Kvinnorna i studien upplever också 

stor trygghet genom stöd från framför allt deras barnmorska samt deras partner. Vikten av 

detta stöd är värt att alltid ha i åtanke vid alla förlossningssituationer. Vidare upplever många 

kvinnor i studien att de har kontroll vilket kan ha betydelse för en positiv 
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förlossningsupplevelse. Huruvida denna kontrollkänsla är mer uttalad hos dessa hemföderskor 

än hos kvinnor som föder på sjukhus går inte att säga. Man kan anta att upplevelsen av 

kontroll för kvinnorna i studien är relaterat till det faktum att förlossningen sker i hemmet. 

Även om de kvinnor som i studien ger uttryck för utsatthet till antalet är ett fåtal, så är 

problemet för dessa deltagare inte desto mindre. Flertalet av dessa kvinnor beskriver utsatthet 

relaterat till att barnmorskan inte hunnit komma till hemmet. Detta är intressant på så sätt att 

det är ett konkret och väldefinierat problem och därför borde vara möjligt att åtgärda till 

skillnad mot de andra aspekterna av utsatthet vilka är av mer subjektiv natur. 

 

7.1. Förslag till vidare forskning 

Författaren till aktuellt arbete upplever att hemförlossningar i Sverige är ett relativt outforskat 

område och att forskning därför behövs på bred front. För att ytterligare beskriva hur kvinnor 

upplever värkarbetet vid en planerad hemförlossning skulle intervjuer med dessa kvinnor vara 

en utmärkt metod för att bättre nå detta syfte. Vidare vore det intressant med jämförande 

studier mellan hemförlossningar och sjukhusförlossningar. Studier som med tydlighet kan 

belysa eventuella skillnader, t.ex. med avseende på upplevelser rörande värkarbetet. 
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