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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Norden sker i stort sett alla förlossningar på sjukhus assisterade av barnmorskor. 

Internationellt varierar antalet hemförlossningar. Bad har historiskt sett använts för 

avslappning och smärtlindring i samband med en förlossning. Det finns en ökad efterfrågan 

hos kvinnor i Sverige som önskar sig en alternativ förlossningsmetod och det är en fråga som 

väcker debatt, både i Sverige och i andra länder. 

Syfte: Att sammanställa studier om nordiska kvinnors orsaker till och upplevelser av en 

alternativ förlossningsmetod. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som har utformats av kvalitativa och kvantitativa 

studier. Totalt ingår 19 vetenskapliga artiklar. Data har kvalitetsgranskats, analyserats och 

sammanställts. 

Resultat: Fem huvudkategorier och åtta underkategorier framkom i resultatet. 

Resultatet visar på att det finns en rad olika orsaker till att nordiska kvinnor väljer en 

alternativ förlossningsmetod. Att föda med en alternativ förlossningsmetod beskrivs som en 

positiv upplevelse där kvinnan själv har kontroll över förlossningsprocessen samt en 

möjlighet att välja förlossningsplats. Detta ingav en trygghet samt en känsla av makt och 

självbestämmande. Det beskrivs som en trygg miljö utan yttre störningar där kvinnorna kan 

fokusera och följa den naturliga förlossningsprocessen. Kvinnorna möter även en del negativa 

attityder kring deras val av en alternativ förlossningsmetod. 

Slutsats: Kvinnors orsaker till att välja en alternativ förlossningsmetod baseras på en önskan 

om en naturlig förlossning, bristande tro till medicinska interventioner och känslan av att få 

vara i kontroll. Fördelar kan ses vid dessa typer av förlossningsmetoder, framförallt rörande 

upplevelsen för kvinnan. Kvinnor som önskar sig en alternativ förlossningsmetod upplever att 

de möts av negativa attityder och ifrågasättande. Kvinnor upplever även känslor som oro och 

rädsla i samband med en alternativ förlossningsmetod, då i kontexten att eventuella 

komplikationer kan uppstå. 

Nyckelord: Alternativ förlossningsmetod, barnmorska, hemförlossning, orsaker, upplevelser, 

vattenförlossning  



ABSTRACT 

Background: In the Nordic countries most women give birth in hospitals, while being 

assisted by midwives. Internationally, the number of home deliveries varies. Bathing has 

historically been used for relaxation and pain relief during childbirth. There is an increased 

demand from women in Sweden for waterbirth, and this causes debate, both in Sweden and in 

other countries. 

Aim: To compile research concerning Nordic women´s reasons for, as well as experiences of 

an alternative birth method. 

Method: A descriptive literature study designed by qualitative, as well as quantitative 

research, a total of 19 articles. Data has been interpreted, analyzed and compiled. 

Results: Five main categories and eight sub-categories appeared in the results. The results 

show that there are a variety of reasons why Nordic women choose an alternative method of 

delivery. Giving birth through an alternative delivery method is described as a positive 

experience, giving the woman a sense of control during the delivery process. Being able to 

choose the place of birth itself provided a sense of security as well as a sense of power and 

autonomy. It is described as a safe environment without external disturbances, where the 

women can focus and follow the natural process of childbirth. They also encounter some 

negative attitudes about their choices of an alternative method of delivery. 

Conclusion: Women's reasons for choosing an alternative birth method is based on the desire 

for a natural birth, a lack of faith in medical interventions, or a feeling of maintaining control. 

Advantages can be seen in these types of birthing methods, especially in regard to the 

experience for the woman. Women who wish for an alternative birth method feel that they are 

meeting negative attitudes and questioning. Women also experience feelings of concern and 

fear regarding alternative birth methods, then in the context of eventual complications that 

could occur. 

Keywords:  Alternative method of delivery, midwife, home birth, causes, experience, water 

delivery 
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BAKGRUND  

Definition av alternativa förlossningsmetoder 

Hemförlossningar och vattenförlossningar definieras som alternativa förlossningsmetoder i 

denna studie. Definitionen av en hemförlossning är när en kvinna planerar att föda sitt barn i 

hemmet och där förlossningen har startat i hemmet med sammandragningar eller 

vattenavgång. En planerad hemförlossning som utförts med assistans av en barnmorska eller 

utan professionell assistans räknas som en planerad hemförlossning. Hemförlossningar där det 

tillstött komplikationer under eller efter förlossningen, samt där kvinnan och barnet har 

transporterats till sjukhus hör även till definitionen. En oplanerad hemförlossning räknas inte 

med i definitionen. En vattenförlossning är när barnet föds fram i vatten. Den födande ska 

vara omgiven av vatten under framfödandet. 

Hemförlossningar i Norden 

År 1900 skedde de flesta förlossningarna i Sverige i hemmet, men efter det blev 

barnbördsavdelningar och förlossningskliniker alltmer vanliga. Detta år sjönk även mödra- 

och barnadödligheten i Sverige. En bidragande del kan vara att de flesta förlossningar hade 

förflyttats till en förlossningsklinik. Omkring 12 procent av alla kvinnor i Sverige födde på en 

förlossningsklinik år 1920. Sverige var det första land i Europa där övergången till 

förlossningskliniker upprättades. I Norge och Finland inträffade övergången på 1950-talet och 

i Danmark på 1960-talet (Wisselgren, 2005). Idag sker i stort sett alla förlossningar i Sverige 

på ett sjukhus, under assistans av barnmorskor. Det uppskattas att mindre än 1/1000 

förlossningar är en planerad hemförlossning. De senaste åren har förfrågningar om att få föda 

i hemmet ökat. I region Stockholm har siffrorna ökat från 63 ansökningar till 87 ansökningar 

enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSL, 2019). 

I en studie av Blix et al. (2015) registrerade Norge 488 antal planerade hemförlossningar 

under åren 2009 till 2013. I Sverige registrerades cirka 460 antal hemförlossningar och Island 

registrerade 360 antal planerade hemförlossningar. I Danmark beräknades det att det fanns 

mellan 2000 och 2400 antal planerade hemförlossningar under studieperioden.  
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I Sverige, Island, Norge och Danmark rapporterar barnmorskor förlossningar till nationella 

födelseregistret där data för alla födda barn är registrerade i respektive land. I Sverige 

registrerades endast 47 procent av planerade hemförlossningar korrekt i födelseregistret för 

åren 1992–2005. Det finns en registerkod för förlossningar som äger rum '' utanför sjukhuset'' 

men det är inte nödvändigtvis planerade hemförlossningar. På grund av svårigheter att hitta en 

barnmorska som kan hjälpa till vid en hemförlossning finns det också ett antal planerade 

hemförlossningar, motsvarande cirka 20 procent i Sverige där ingen barnmorska har varit 

närvarande. Dessa förlossningar blir inte registrerade i födelseregistret. Om den födande blir 

förflyttad till ett sjukhus kommer den förlossningen att räknas som en förlossning på sjukhus, 

därav blir statistiken av antal hemförlossningar i födelseregistret ej korrekt räknade (Lindgren, 

2008). I Sverige finns inga nationella riktlinjer eller rekommendationer vid val av 

förlossningsplats (Comeau et al., 2017). Enligt Socialstyrelsens (2005) riktlinjer finns det 

inget som säger att kvinnor inte får föda barn i hemmet utan detta är ett fritt val. År 1990 

konstaterade Socialstyrelsen att hemförlossningar inte rekommenderades på grund av högre 

risker i samband med en hemförlossning, dock drogs dessa rekommendationer tillbaka år 

2005 och har inte återkallats därefter (Lindgren, 2008; Lindgren, Kjaergaard, Olafsdottir & 

Blix, 2014). På Island finns nationella riktlinjer som stödjer kvinnans val av förlossningsort, 

men inga kliniska riktlinjer finns för en hemförlossning (Comeau et al., 2017). 

I de flesta regioner i Sverige finns det ingen offentlig finansiering för en hemförlossning. En 

kvinna som har en önskan att föda hemma får själv finna en barnmorska som kan hjälpa till 

under den planerade förlossningen i hemmet, samt måste själv finansiera tjänsten (Ahl & 

Lundgren, 2018). I Region Stockholm däremot är mödrahälsovården och förlossningsvården 

offentligt finansierat och ger stöd till barnmorskor som assisterar vid en hemförlossning. Den 

födande ska då uppfylla vissa kriterier och vara lämpliga kandidater som definieras av 

riktlinjer inom Regionen. I Norge betalar arbets- och välfärdsförvaltningen hemförlossningar, 

men finansierar inte tiden hemma hos den födande eller resor till kvinnans hem. På Island 

täcks barnomsorgskostnader och kostnad för hemförlossningar helt och hållet av det offentliga 

finansierade sjukvårdssystemet (Comeau et al., 2017). 
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Hemförlossningar internationellt  

Kvinnor som föder barn i hemmet är i genomsnitt äldre omföderskor. De är ofta födda i ett 

europeiskt land utanför Norden men mer sällan utanför Europa (Cheng, Snowden, King & 

Caughey, 2013; Lindgren, 2008). Studier i USA, Storbritannien och Nederländerna indikerar 

att kvinnor som önskar en planerad hemförlossning tenderar att vara äldre omföderskor med 

en högre socioekonomisk status (De Jonge et al., 2014). För kvinnor i de flesta länder är valet 

av förlossningsplats inte ett övervägande eftersom förlossning på ett sjukhus är den kulturella 

normen. Detta är emellertid ett relativt nytt fenomen och varierar från land till land 

(Wisselgren, 2005). 

Internationellt varierar antalet hemförlossningar. Under 1900-talet upplevde de flesta 

industriländer en övergång från hemförlossningar till förlossningar på sjukhus. I USA 

inträffade övergången ungefär samtidigt som i Sverige. I England och Wales inträffade 

övergången på 1950-talet. I Italien och Frankrike är det fortfarande vanligt med 

hemförlossningar (Wisselgren, 2005). På Nya Zeeland föder 3,3 procent av kvinnorna 

hemma. Detta anses vara en rättighet för kvinnor och det finns inga riktlinjer hos barnmorskor 

över att få behörighet att utföra hemförlossningar (Zielinski, Ackerson & Kane Low, 2015; 

Comeau et al., 2017).  

I Storbritannien inträffade upp till 80 procent av alla förlossningar hemma på 1920-talet, och 

90 år senare inträffade endast 2,3 procent av förlossningarna i hemmet (Cheng et al, 2013).  

I Storbritannien ökade antal hemförlossningarna från 1 procent 1991 till 2,3 procent 2012 (De 

Jonge et al, 2014). Barnomsorgskostnader och kostnader för hemförlossningar täcks helt och 

hållet av offentligt finansierade sjukvårdssystem i British Columbia, Japan, Nederländerna, 

Nya Zeeland och Ontario (Comeau et al., 2017). 

Alternativa förlossningsmetoder ur barnmorskans perspektiv 

En väsentlig orsak till att barnmorskor i Norden vill assistera under en hemförlossning är en 

vilja att förverkliga egna altruistiska värden, samt att uppfylla kvinnors önskning om en 

förlossning i hemmiljö. En drivande kraft är att ge dessa kvinnor en trygg assisterad 

förlossning och en positiv förlossningsupplevelse. Det innebär att barnmorskan har valt en 
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livsstil där hon ställer sig tillgänglig när som helst för att hjälpa en födande kvinna att 

uppfylla sina önskemål om en positiv förlossningsupplevelse (Ahl & Lundgren, 2018). 

Dessa barnmorskor har ett grundläggande förtroende för en kvinnas förmåga att föda på egen 

hand, och att stödja kvinnorna genom att vara ”aktiv-passiv” under förlossningen och ge 

henne hela sin uppmärksamhet. Barnmorskor förklarar att det är en stor fördel att känna 

föräldrarna före förlossningen. Genom att lära känna varandra under graviditeten blir det 

möjligt att prata igenom förlossningsprocessen. Detta inkluderar vilka tveksamheter, rädslor 

och tidigare erfarenheter kvinnan har, samt vilka önskemål och förväntningar hon har inför 

hemförlossningen. Barnmorskor använder all sin kunskap, sina sinnen och låter intuition leda 

dem. Detta är det arbetssätt de vill utöva, utan begränsningar och störningar (Sjöblom, Idvall, 

Rådestad & Lindgren, 2015). 

Vidare beskriver Sjöblom et al. (2015) att miljön i en hemförlossning ses som en lugn och 

säker plats för kvinnan och hennes partner att föda i. En av barnmorskans uppgifter är att låta 

förlossningen fortsätta ostört och att upprätthålla en lugn miljö. De är övertygade om att det är 

anledningen till att en kvinna föder mindre komplicerat än på ett sjukhus. De säger att det är 

mycket viktigt hur barnet välkomnas till världen och detta utförs bäst i en lugn, varm och 

kärleksfull miljö. Barnmorskorna använder ord som ”magiska” och ”heliga” när de beskriver 

atmosfären kring en hemförlossning. Några av barnmorskorna pratar också om 

hemförlossning som en uppgift de har fått, något som de känner sig tacksamma för och som 

ibland beskrivs som ett kall. 

Barnmorskor beskriver hur alternativa förlossningsmetoder inte accepteras fullt ut i svensk 

mödrahälsovård. Det var nästan tabu innan ny forskning om hemförlossningar kom. Det 

pratades inte öppet om hemförlossningar och många kollegor inom sjukvården ansåg att det 

innebar onödiga risker och var oansvarigt att assistera vid en alternativ förlossningsmetod. 

Vissa regioner var emot att tillåta hemförlossningar och låta kvinnor välja den plats hon 

önskade föda på. Att inte subventionera detta upplevdes som en taktik för att få barnmorskor 

att inte assistera vid alternativa förlossningsmetoder (Ahl & Lundgren, 2018). 

Barnmorskor kan uppleva att de blir ifrågasatta över deras val att hjälpa till vid alternativa 

förlossningsmetoder och blir anklagade att utsätta mor och barn för potentiell fara. Skepsisen 
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har dock minskat de senaste åren. Samhället är gradvis mer positivt och nyfiket på vad en 

alternativ förlossningsmetod innebär. Som barnmorska är det lättare att hjälpa en kvinna att 

föda hemma än på sjukhuset då mer fokus kan ges till kvinnan och förlossningsprocessen. Vid 

en hemförlossning assisteras en kvinna åt gången och barnmorskan kan vara mer närvarande 

hos kvinnan samt tillgodose hennes behov snabbare. Barnmorskor som assisterar vid 

hemförlossningar har erfarenhet av att behöva avbryta förlossningen i hemmet och åka till 

sjukhus med en kvinna under eller efter förlossningen. Detta kan bero på en långsam 

förlossningsprocess, behov av smärtlindring eller i sällsynta fall för akutvård. Därav ska 

möjlighet att åka till ett sjukhus i närheten finnas vid en hemförlossning (Sjöblom et al, 2012). 

I Sverige finns det uppskattningsvis ett 20-tal barnmorskor som assisterar under 

hemförlossningar och de flesta av dessa barnmorskor finns i Stockholms län. De barnmorskor 

som assisterar vid hemförlossningar har vanligtvis en tjänst på en klinik och är därför endast 

tillgängliga för en hemförlossning när de inte är i tjänst (Ahl & Lundgren, 2018). 

Fördelar med en hemförlossning 

Barnmorskor som assisterar under hemförlossningar beskriver de fördelar som finns med en 

hemförlossning för dem själva, samt för kvinnorna (Ahl & Lundgren, 2018; Sjöblom et al, 

2015). Undersökningar i USA visar att förekomsten av obstetriska ingripanden, såsom 

operativ vaginal förlossning, värkstimulerande dropp och användning av antibiotika, var 

mindre benäget att tillämpas på de kvinnor med en planerad hemförlossning än kvinnor som 

födde konventionellt (Cheng et al, 2013). Det var även en lägre andel kvinnor med en 

planerad hemförlossning där interventioner såsom instrumentell förlossning och induktioner 

användes. För kvinnor som föder hemma är det också mindre troligt att epidural, tång, 

vakuumextraktion och episiotomi används. Komplikationer relaterade till barnafödsel som 

postpartumblödning och stora perinealbristningar är lägre hos kvinnor som föder hemma 

(Zielinski, Ackerson & Kane Low, 2015). 

Nackdelar med en hemförlossning 

Studier som gjorts avseende nyfödda relaterade till en hemförlossning har rapporterat 

motstridiga resultat i olika länder. Vissa studier genomförda i USA tyder på att det kan finnas 

en ökad frekvens av Apgar-poäng lägre än 4 och kramper hos spädbarn som är födda i 
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hemmet jämfört med barn födda på ett sjukhus. Dessa komplikationer är båda kända 

riskfaktorer för neonatal död och neurologiska komplikationer hos barnet (Cheng et al, 2013; 

De Jonge et al, 2014). Inga skillnader sågs i antalet intrapartal- och neonatal död mellan 

planerade hemförlossningar och förlossningar på sjukhus hos kvinnor med låg risk 28 dagar 

postpartum (De Jonge et al, 2014). 

Vattenförlossning - historisk tillbakablick 

Förlossning i vatten är inte ett nytt fenomen. Det exakta ursprunget är okänt, men bevis finns 

för att bad användes som en behandling av fysisk och psykisk ohälsa redan i det antika 

Egypten och Grekland. Bad användes även tidigt av kineser, assyrier, japaner och romare. Bad 

under förlossningen användes i syftet avslappning och smärtlindring. I Sovjetunionen år 1970 

grundande Igor Tjarkovsky, en sovjetisk båtbyggare, forskare och visionär en rörelse för att 

främja vattenförlossning. Han var övertygad om att fördelarna med bad under en förlossning 

var positiva och främjade den normala fysiologiska födelsen (Garland, 2017). 

Vidare, på 1980-talet, förespråkade den franska läkaren Michael Odent att kvinnor själva 

skulle få välja hur de ville föda, vilket gjorde vattenförlossning mer populärt i de europeiska 

länderna. Han såg inga problem med att kvinnor födde barn i vatten och ansåg att det var 

uppskattat hos kvinnor som önskade sig en ”naturlig” förlossningsupplevelse (Cluett, Burns & 

Cuthbert, 2018). 

Vattenförlossningar tillhandahålls kvinnor med låg risk för komplikationer världen över 

(Ulfsdottir, Saltvedt & Georgsson, in press). Bad är en populär förlossningsmetod i Schweiz 

och erbjuds på de flesta förlossningskliniker där idag (Geissbuehler, Stein & Eberhard, 2004). 

Harper (2014) rapporterar att färre än 10 procent av alla förlossningskliniker i USA erbjuder 

vattenförlossningar i motsats till länder som Storbritannien och Nya Zeeland där 

vattenförlossningar är mer vanligt förekommande.  

Födelsepooler integrerades i den allmänna förlossningsvården i Storbritannien 1992 efter en 

rekommendation att all obstetrisk vård skulle kunna erbjuda kvinnor en möjlighet att bada 

under förlossningsarbetet. År 2007 hade 95 procent av alla förlossningsklinikerna i 

Storbritannien en födelsepool (Burns, Boulton, Cluett, Cornelius & Smith, 2012). 
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En ny förlossningsklinik inrättades i Stockholm år 2014. Denna förlossningsklinik började 

erbjuda förlossningar i vatten under ett fåtal hemförlossningar. Innan 1992 fanns möjlighet till 

vattenförlossningar på vissa sjukhus i Sverige. Därefter rekommenderade Socialstyrelsen inte 

vattenförlossningar på grund av bristande evidens. Förlossningskliniker i Sverige rapporterar 

en ökad efterfrågan från kvinnor som önskar sig en vattenförlossning. Antalet 

vattenförlossningar har under de senaste decennierna i Sverige varit få och det är en fråga som 

väcker debatt, både i Sverige och i andra länder (Ulfsdottir et.al., in press). 

Fördelar med en vattenförlossning 

Studier talar för att vattenförlossningar är lugnande och stimulerar värkarbetet, vilket ger en 

positiv förlossningsupplevelse och förebygger stora bristningar. Fördelarna inkluderar en ökad 

smärttröskel, förkortad förlossningsprocess, färre medicinska interventioner, förbättrad 

avslappning och en högre tillfredsställelse av den totala förlossningsupplevelsen (Ulfsdottir et 

al, in press; Geissbuehler et al, 2004; Nutter, Meyer, Shaw-Battista & Marowitz, 2014). 

Fördelarna med en vattenförlossning kan vara förknippade med den ökade rörligheten kvinnor 

upplever under vatten samt att det varma vattnet ger en ökad komfort. Denna känsla relaterar 

till förtroende och kontroll under förlossningsprocessen. Tidigare forskning har också 

dokumenterat färre medicinska insatser och negativa konsekvenser förknippade med en 

vattenförlossning (Nutter et al, 2014). Utan kontinuerlig övervakning, epiduralbedövning och 

intravenös behandling är kvinnor fria att röra sig i en hemliknande miljö som främjar aktiv 

födsel (Dahlen, Dowling, Tracy, Schmied & Tracy, 2013). Riskfaktorer under förlossning, 

såsom preeklampsi, infektion, antibiotikaanvändning, mekoniumfärgat fostervatten och 

avvikande fetal hjärtfrekvens var lägre vid en vattenförlossning än vid konventionell 

förlossning (Burns et al., 2012; Geissbuehler et al, 2004; Nutter et al, 2014). 

I studien av Cluett et al. (2018) finns resultat som tyder på att vattenförlossningar minskar 

antalet kvinnor som är i behov av epiduralbedövning, jämfört med de kvinnor som inte föder i 

vatten. Detta i sin tur minskade antalet vakuumextraktioner och alla de komplikationer som 

kan uppstå av en instrumental födelse. Vattenförlossningar har också rapporterats kräva färre 

interventioner, såsom minskad risk för episiotomi och lägre andel perinealbristningar grad tre 

och fyra.  
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Risker med en vattenförlossning 

De mest omtalade riskerna med en vattenförlossning är faran för potentiellt försenade åtgärder 

om det skulle uppstå en akut situation, ökad risk för stress, asfyxi och aspiration hos barnet, 

samt risken för dödlighet hos mor och barn (Ulfsdottir et.al, in press). 

I studien av Pinette, Wax och Wilson (2004) tyckte en majoritet av obstetriker att 

förlossningar i vatten inte skulle tillhandahållas utifrån ökade risker för kvinna och barn. 

Frågan om vattenförlossningar var inte relevant för de flesta obstetriker då det inte var ett 

alternativ eller något som erbjöds på respondentens klinik. Studien hävdar att inga tydliga 

forskningsbevis finns för att vattenförlossningar minskar risken för perinealbristningar, ger en 

förkortad förlossningsprocess eller att användandet av smärtstillande läkemedel minskar. 

 

Det finns flera argument som styrker att vattenförlossning förhindrar perinealbristningar, men 

ännu fler kommentarer finns att vattenförlossningar istället ökar antalet perinealbristningar 

(Ulfsdottir et al, in press; Nutter et al, 2014). 

Autonomi och självbestämmande 

Enligt Svenska Barnmorskeförbundet (SBF, 2018) ska barnmorskan tillgodose patientens rätt 

till självbestämmande. Patienter ska respekteras och barnmorskan ska värna om patientens 

autonomi, värdighet och integritet. En gravid kvinna är kompetent att fatta sina egna beslut. 

Att ha möjlighet till ett informerat val är grundläggande för att bibehålla autonomi.  

Tillförlitlig information ska ges om tillgängliga val och informationen ska ges respektfullt. 

Diskussion om fördelar och risker bör vara objektivt och ge utrymme för egna värderingar 

(Georgsson, 2016). Kvinnor ska kunna förstå, bearbeta information och själv kunna fatta ett 

beslut som passar hennes önskningar och behov. Att förbli oberoende med självständighet och 

integritet är ett önskemål kvinnor har under en förlossning. Frihet är en viktig aspekt i 

autonomi och tvång ska inte hindra kvinnan från att välja den förlossningsplats hon önskar. 

Autonomiprincipen innebär att vårdpersonalen ska respektera kvinnans beslut och 

värderingar, även om de skiljer sig från vårdpersonalens rekommendationer (Halfdansdottir, 

2015; Westergren, Edin, Walsh & Christianson, 2019; Georgsson, 2016). 
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Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt används Fahy, Parratt, Foureur och Hasties teori ”birth territory 

theory”. Den fysiska miljön är känd för att påverka kognition, lösning av problem, 

smärttolerans och humör. Miljön anses även vara betydelsefull inom barnmorskeprofessionen 

(Fahy, Parratt, Foureur & Hastie, 2011). 

Syftet med teorin “birth territory theory” är att förklara hur kvinnan kan få stöd under 

förlossningen och få en “genius birth”. En “genius birth” definieras som en förlossning där 

kvinnan svarar på förändringar under förlossningen genom att få kapacitet och kraft djupt i 

hennes förkroppsligade jag. Det kritiska med en “genius birth” är att födelsen ska bibehålla så 

mycket av det normala förlossningsförloppet som möjligt, samt att kvinnan fortsätter att 

känna egenmakt och kraft. För att detta ska kunna inträffa krävs det att mor och barn är i en 

trygg och ostörd miljö. Kvinnor upplever detta olika och en del känner sig enbart trygga i 

hemmet med en pålitlig barnmorska. Andra vill ha tryggheten på ett sjukhus med tillgång till 

medicinsk utrustning. När den födande kvinnan känner sig otrygg infinner sig rädsla, och 

detta ger i sin tur negativa konsekvenser för det fysiologiska födandet. Teorin beskriver att 

kvinnor som upplevt en “genius birth” hade en mer positiv upplevelse av sig själv samt av 

födandet. De kände en stolthet och glädje över sin egen prestation (Fahy et al, 2011). 

Konceptet av “birth territory theory” inkluderar de fysiska aspekterna i miljön “the terrain”, 

och användandet av kraften från människor “jurisdiction” (Fahy & Parratt, 2006). 

“The Terrain” 

‘Terrain’ är en viktig underkategori i “birth territory theory”. Den anger de fysiska och 

geografiska skillnaderna i den individuella förlossningsplatsen samt inkluderar möbler och 

tillbehör som kvinnan använder under födandet. “Terrain” definieras som en hemtrevlig miljö 

utformad för att optimera kvinnornas integritet och komfort. Ju mer bekväm och bekant 

miljön är för kvinnan desto tryggare kommer hon att känna sig. Det skyddar och förbättrar 

kvinnors förkroppsligade känsla av jaget och återspeglas i en optimal fysiologisk funktion och 

emotionellt välbefinnande (Fahy & Parratt, 2006). 
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“Jurisdiction” 

"Jurisdiction" betyder att kvinnan har makt att göra som hon vill i sin miljö under födandet. 

“Power” är en grundläggande energi för att leva och som gör att människan kan uppnå sina 

mål. “Power” kan användas i olika sammanhang beroende på vem som använder energin. 

Som en födande kvinna är det primära syftet med att använda denna energi att stödja och 

stärka kvinnans sinne och kropp, vilket gör att hon känner sig kapabel att reagera spontant på 

sina kroppsliga känslor och instinkter under födandet. Instinktiv födsel är när kvinnan får 

tillgång till denna förkroppsligade kraft under arbetet och födseln, och därmed arbetar och 

föder spontant (Fahy & Parratt, 2006). 

Problemformulering 

Hem- och vattenförlossningar är inte vanligt förekommande idag, då normen är att föda på 

sjukhus. Statistiken över antalet hem- och vattenförlossningar varierar i de olika nordiska 

länderna, men är totalt sett lågt. Hemförlossningar är inget som erbjuds till kvinnor inom 

mödrahälsovården och det är få förlossningskliniker som har en födelsepool och kan erbjuda 

kvinnor en vattenförlossning.   

Inom Norden är forskning inom alternativa förlossningsmetoder begränsad, dock tyder studier 

på att intresset ökar. Det finns studier med positiva resultat om alternativa 

förlossningsmetoder och dess egenskaper. Det är ett mycket omdebatterat ämne bland 

obstetriker och barnmorskor. Det behövs mer kunskap inom forskningsområdet innan 

behoven hos kvinnor med dessa önskemål kan tillgodoses.  
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 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa studier om nordiska kvinnors orsaker 

till och upplevelser av en alternativ förlossningsmetod. 

Frågeställningar 

Vad finns det för underliggande orsaker till att kvinnor önskar sig en alternativ 

förlossningsmetod? 

Hur upplever nordiska kvinnor som har valt en alternativ förlossningsmetod bemötandet från 

vårdpersonal? 

Vilka upplevelser har nordiska kvinnor i samband med en alternativ förlossningsmetod? 

METOD 

Design 

Denna beskrivande litteraturstudie utformades genom en översikt av kvalitativa och 

kvantitativa studier. Syftet med en beskrivande litteraturstudie är att granska och 

sammanställa redan befintlig forskning som svarar på studiens syfte och frågeställningar. Data 

granskades och analyserades utifrån kvinnors berättelser och upplevelser. Detta är relevant för 

denna studie då syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av en alternativ förlossningsmetod 

(Polit & Beck, 2017). 

Sökstrategi 

Urval 

Datasökning utfördes med hjälp av två databaser: Cinahl och PubMed genom Uppsala 

universitet. PubMed är en bred databas som täcker medicin, omvårdnad och odontologi. 

PubMed består huvudsakligen av vetenskapliga tidskriftsartiklar och 75 procent av 

referenserna är på engelska. Cinahl (cumulative index of nursing and allied health) är en 

databas som täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Den består av vetenskapliga 
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tidskriftsartiklar, monografier, doktorsavhandlingar och konferensabstrakt. Cinahl är 

specialiserad på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016). 

Dessa databaser lämpar sig väl att använda sig av till denna litteraturstudie. Relevanta sökord 

för studiens syfte och frågeställningar användes för sökning efter vetenskapliga studier. 

Sökningar med fritext samt med hjälp av MeSH-termer utfördes. MeSH-termer som användes 

var “Home childbirth” och “Nordic countries”.  

Sökorden “Waterbirth”, “Child Homebirth”, “Birth at home”, “Home birth”, “Childbirth at 

home”, “Out-of-hospital-birth”, “Out-of-hospital delivery” och “Birth in water” fanns inte 

som MeSH-termer och söktes därför i en fritextsökning. Dessa sökord kombinerades med den 

booleska termen AND för att få ett mer specifikt resultat (Karlsson, 2017). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design som svarar på studiens syfte 

och frågeställningar inkluderades. Andra inklusionskriterier var studier där nordiska kvinnor 

medverkar, publicerade mellan år 2010-2020 och tillgängliga i “fulltext” samt skrivna på 

svenska eller engelska. Artiklar som exkluderades var artiklar som inte var vetenskapliga, 

hade bristande etiska riktlinjer, inte svarade på föreliggande studies syfte och frågeställningar 

samt inte motsvarade inklusionskriterierna.  

Tillvägagångssätt 

Under litteratursökningen via databaserna PubMed och Cinahl granskades relevanta artiklar 

systematiskt. Detta utfördes genom att först läsa titel och abstract på vissa valda artiklar. 

Därefter utfördes en läsning av resultatdelen. Artiklar som inte svarade på 

inklusionskriterierna för litteraturstudiens syfte och frågeställningar exkluderades. Bortfall 

som uppstod var artiklar där syftet relaterades till partnerns och barnens perspektiv.  

Efter en sökning på valda sökord i databasen PubMed inkluderades 18 vetenskapliga artiklar. 

En artikel inkluderades efter en sökning på databasen Cinahl. Sammanlagt inkluderades 19 

vetenskapliga artiklar i litteraturstudien. För att göra sökstrategin överskådlig presenteras 

detta i tabell 1. Sökstrategi samt utfall av databassökningar. 
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Tabell 1: Sökstrategi samt utfall av databassökningar. 

Databas Sökord Antal 
träffar

Granskade 
titlar 

Granskade 
abstract

Granskade 
resultat

Dubbletter av 
redan valda 
källor

Valda 
källor

PubMed Home Childbirth 

AND Nordic 
countries

59 59 36 28 0 15

PubMed Waterbirth AND 
Nordic countries

43 43 15 12 4 3

PubMed Birth in water AND 
Nordic countries

31 31 0 0 2 0

PubMed Birth at home AND 
Nordic countries 

41 41 1 1 2 0

PubMed Out-of-hospital-
birth AND Nordic 
countries

6 6 0 0 2 0

PubMed Home birth AND 
Nordic countries

43 43 0 0 2 0

PubMed Childbirth at home 
AND Nordic 
countries

59 59 1 1 19 0

PubMed Out-of-hospital 
delivery AND 
Nordic countries

14 14 0 0 1 0

Cinahl Home Childbirth 
AND Nordic 
countries

8 8 0 0 3 0

Cinahl Waterbirth AND 
Nordic countries

3 3 0 0 1 0

Cinahl Birth in water AND 
Nordic countries

179 179 12 3 8 0

Cinahl Birth at home AND 
Nordic countries

6 6 0 0 2 1

Cinahl Out-of-hospital-
birth AND Nordic 
countries

33 33 0 0 3 0

Cinahl Home birth AND 
Nordic countries

6 6 0 0 2 0

Cinahl Childbirth at home 
AND Nordic 
countries

4 4 0 0 2 0

Cinahl Out-of-hospital 
delivery AND 
Nordic countries

0 0 0 0 0 0

Totalt 
valda 
källor

19
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Forskningsetiska överväganden 

Inför arbetet med denna studie gjordes noga överväganden gällande de forskningsetiska 

aspekterna. Enligt Kjellström (2017) ska tre aktörer tas hänsyn till; individen, samhället och 

professionen. I denna studie finns möjlighet att både individen och professionen gagnas. 

Individen på så sätt att autonomin främjas och professionen genom möjligheten att vara 

tillmötesgående gentemot patienten på ett djupare plan. Endast studier där tillstånd från etisk 

kommitté finns eller där noggranna etiska överväganden har utförts inkluderades vilket är 

viktigt vid systematiska litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2016). I kvalitativa studier 

där människor delger personlig information är vikten av ett informerat samtycke en 

förutsättning. Det betyder att deltagarna i valda studier ska ha erhållit information, kunna 

förstå informationen och frivilligt ha valt att delta (Kjellström, 2017).  

Forsberg och Wengström (2016) menar att det är av etisk vikt att i resultatet presentera både 

den forskning som styrker de teorier som skapat en problemformulering, likväl den som 

motsäger densamma. Detta är något som kommer att diskuteras kontinuerligt under processen 

för att få en så rättvis helhetsbild som möjligt. 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Inför analysen granskades de valda artiklarna flertalet gånger. Detta för att få en god överblick 

över varje enskild artikels resultat och kvalitet. Som hjälp i granskningen användes SBU:s 

(2020) granskningsmallar, ett poäng tilldelades för varje JA-svar efter mallarna, dessa poäng 

räknades sedan ihop. För att artikeln skulle bedömas ha hög kvalitet krävdes 70 procent av 

maxpoängen, motsvarande 50 procent för medelhög kvalitet och under 50 procent gav låg 

kvalitet och dessa sållades således bort. Endast originalartiklar som var vetenskapligt 

granskade användes. Detta för att säkerställa en god kvalitet (Karlsson, 2012). I processen 

med granskningen framkom också studier som inte svarade på syftet eller bedömdes ha låg 

kvalitet, vilka således sållades bort. Efter granskning bedömdes 14 av studierna ha hög 

kvalitet, medan fem av artiklarna bedömdes ha medelhög kvalitet. 
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Resultatanalys 

För de kvalitativa studierna användes innehållsanalys. Arbetssättet i innehållsanalys 

kännetecknas av att forskaren på ett systematiskt och stegvist sätt klassificerar data för att 

lättare kunna identifiera mönster och teman och där målet är att beskriva specifika fenomen. 

Analysarbetet innebär att dela upp det undersökta och sätta ihop det på ett nytt sätt (Forsberg 

& Wengström, 2016). För de kvantitativa studierna analyserades även statistiken. Detta 

genom att granska tabellerna. Analytisk statistik bygger på matematiska beräkningar av 

sannolikhet (Billhult, 2017). Dessa analyser gjorde att kategorier och subkategorier kunde 

identifieras och sammanställas till ett resultat som svarade på studiens syfte och 

frågeställningar. Inkluderade artiklar sammanställdes och är överskådliga i en bilaga där 

publiceringsår, artikelförfattare, artikelns titel, syfte, metod, urval, huvudresultat och 

kvalitetsgranskning är angivna. Se bilaga 1. Artikelöversikt.  

Efter en noggrann genomläsning, som utfördes av båda studenter, framkom fem kategorier 

och åtta subkategorier. Se figur 1. Kategorier och subkategorier. 

Figur 1: Kategorier och subkategorier 
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RESULTAT 

Resultatet baseras på sammanlagt 19 vetenskapliga artiklar. Elva har en kvalitativ design, sex 

är kvantitativa och två studier var av både kvalitativ och kvantitativ design. Alla studier var 

utförda i Norden eller hade deltagare från Norden. De uppfyllde således inklusionskraven. 

Deltagarna i studierna bestod främst av kvinnor i fertil ålder som genomgått en hem- eller 

vattenförlossning. Även kvinnor som genomgått en konventionell förlossning som 

jämförelsegrupp ingick. 

Orsaker till en alternativ förlossningsmetod 

Kategorin orsaker till en alternativ förlossningsmetod har fyra subkategorier “minskat 

förtroende för sjukvården och medicinska interventioner” “tidigare förlossningserfarenheter” 

“autonomi och rätten till självbestämmande” samt “kontinuitet”. Här beskriver kvinnor som 

har valt en alternativ förlossningsmetod vilka orsaker som låg bakom deras val. Under 

analysen av valda källor var det dessa subkategorier som var återkommande.  

  

Minskat förtroende för sjukvården och medicinska interventioner 

  

En av orsakerna till att en del kvinnor valde en alternativ förlossningsmetod var att kvinnorna 

hade ett minskat förtroende för sjukvården. De önskade sig en ”naturlig förlossning” i 

hemmet och sökte efter en alternativ förlossningsmetod istället för normen att föda på 

sjukhus. Det negativa förtroendet till sjukvården och den medicinska förlossningsvården var 

en återkommande orsak till kvinnors motiv att välja en alternativ förlossningsmetod 

(Lindgren, Nässén & Lundgren, 2017). Förlossningsvården upplevdes rigid i sitt tänkande och 

saknade utrymme för individuellt perspektiv. Därmed hade sjukvården problem med att möta 

individer och deras behov. De kunde inte uppfylla kvinnans alla förväntningar, till exempel att 

syskon skulle få närvara under förlossningen (Jouhki, 2011; Lundgren, 2010).   

  

Kvinnorna var rädda för en kaskad av ingripanden när de gick över sjukhusets trösklar och de 

önskade sig så lite medicinska interventioner som möjligt under förlossningen. Att bli störd av 

 16



rutiner som skulle utföras på sjukhus upplevdes som negativt och de ifrågasatte den 

rutinmässiga hanteringen från sjukhuset (Lindgren et al., 2017; Jouhki, Suominen & Åstedt-

Kurki, 2017). Sjukhus associerades med sjukdom och kvinnor uttryckte starkt att förlossning 

inte var en sjukdom utan en naturlig process. Sjukhus upplevdes därmed inte som en lämplig 

plats att föda barn på. Det uttrycktes vara en kall, opersonlig och teknisk plats att föda på. En 

okänd miljö sågs som en risk för komplikationer. Vidare upplevde de att atmosfären på 

sjukhus hade en negativ inverkan på förlossningsprocessen (Lundgren, 2010; Lindgren, 

Rådestad, Christensson, Wally-Bystrom & Hildingsson, 2010). För de kvinnor som 

förespråkade alternativa förlossningsmetoder var förlossning i sig naturligt säkert och risken 

låg snarare i professionella ingripanden. En ”ostörd förlossning” ansågs ge maximal säkerhet 

för mor och barn. Risken för komplikationer under en förlossning på sjukhus uppfattades som 

högre än risken vid en alternativ förlossningsmetod. Sjukhuset upplevdes därmed som en 

skadlig plats (Jouhki, 2011). 

  

Tidigare förlossningserfarenheter 

  

Tidigare erfarenheter av en förlossning, samt andras erfarenheter var en bidragande orsak till 

att vissa kvinnor sökte sig till en alternativ förlossningsmetod. Det kunde vara tidigare 

negativa och traumatiska förlossningserfarenheter på sjukhus, eller tidigare erfarenheter av 

positiva upplevelser av en alternativ förlossningsmetod. Det var mer sannolikt att kvinnor 

som genomgick en positiv förlossningsupplevelse önskade föda på sjukhus (Lindgren et al., 

2010; Jouhki, 2011; Lundgren, 2010; Lindgren et al., 2017). Kvinnor som inte var nöjda med 

sin förvård var mer intresserade av en alternativ förlossningsmetod (Hildingsson, Karlström, 

Haines & Johansson, 2016). 

En del kvinnor hade negativa erfarenheter av interventioner som enbart hade utförts på rutin, 

och onödiga interventioner var något de inte önskade sig. En del kvinnor såg tillbaka på 

förlossningsupplevelsen och kände sig traumatiserade, fråntagna sin makt, eller till och med 

våldsutsatta. Även om detta mot förmodan inte var normen, tyder det på ett misslyckande med 

att leverera känslig, omtänksam, respektfull förlossningsvård och kan leda till att kvinnor 

väljer en alternativ förlossningsmetod istället för en konventionell förlossning (Jouhki, 2011).  

Kvinnor som var positiva till en alternativ förlossningsmetod var mer öppna till att föda barn 
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överlag och hade tidigare bra förlossningsupplevelser. Däremot hade de en mer negativ syn på 

interventioner såsom kejsarsnitt och smärtlindrande mediciner (Halfdansdottir, Olafsdottir, 

Hildingsson, Smarason & Sveinsdottir, 2016). 

  

Autonomi och rätten till självbestämmande 

  

Att föda barn med en alternativ förlossningsmetod fick kvinnor att känna att de hade kontroll 

över förlossningsförloppet, gav dem autonomi och förmågan att ta beslut för sig själva. Enligt 

kvinnorna var deras positiva förlossningsupplevelse baserad på full autonomi, deltagande av 

alla familjemedlemmar och förtroende för den egna kroppen (Jouhki, 2011; Jouhki et al., 

2017; Clancy & Gürgens Gjaerum, 2017). Valet av en alternativ förlossningsmetod 

motiverades inte alltid av negativa åsikter om den aktuella förlossningsvården. En 

återkommande orsak till valet av en alternativ förlossningsmetod var vikten av intimitet, 

integritet och komfort på förlossningsplatsen samt viljan av att ha en personlig kontroll över 

beslutsfattandet, vilket var lättare att förverkliga i hemmet än på ett sjukhus (Clancy & 

Gürgens Gjaerum, 2017). Kvinnorna ville vara delaktiga i beslut och inte bli tvingade till 

något. De uttryckte en ångest över att inte ha kontroll över vad som hände och kände en oro 

över att inte bli lyssnade på samt att bli behandlade som ett objekt snarare än en människa 

(Halfdansdottir et al., 2016). Autonomin var viktig för kvinnorna och detta gick enbart att 

finna i en miljö de själva valt. Vissa kvinnor uttryckte att informerat samtycke inte var möjligt 

på ett sjukhus. På sjukhuset var kvinnornas val begränsade och deras beslut var något som 

inte togs i beaktande. Med en barnmorska närvarande under den alternativa 

förlossningsmetoden kände kvinnorna att de kunde optimera sina val och känna sig mer 

autonoma och självbestämmande än på ett sjukhus. Men en del kvinnor var övertygade om att 

verklig autonomi endast var uppnåeligt utan en professionell barnmorska närvarande under 

förlossningen (Jouhki, 2011). Kvinnor som valde en alternativ förlossningsmetod kunde 

känna att en barnmorskas närvaro försämrade parets ”heliga enhet" genom att störa kärleken 

och flödet av naturlig oxytocin vilken var nödvändig för en okomplicerad förlossning. De var 

övertygade att deras egen intuition var överlägsen medicinsk kunskap och professionell vård. 

Att lyssna på, agera på och lita till den egna intuitionen var avgörande eftersom detta gav den 

högsta auktoriteten ovanför andra kunskapsformer (Halfdansdottir et al., 2016).  
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Kvinnorna beskrev att de kände ett stort förtroende i att föda barn och på sin egen kraft. De 

ville ha en enkel och naturlig attityd gentemot barnafödsel. Kvinnorna hade ett inre förtroende 

för att deras kroppar kunde föda och att de kunde klara det. Kvinnorna är experterna på 

födandet och inte läkarna på sjukhuset. Det betydde också att kvinnorna kände ett förtroende 

för sin förmåga att kunna avgöra om något kändes fel och ta ett beslut att åka till sjukhuset 

(Lundgren, 2010). 

  

Kontinuitet  

  

I en studie av Hildingsson et al. (2016) studerades 758 svenska kvinnors önskan av 

kontinuitet med samma barnmorska. Studien visade att mer än 50 procent av kvinnorna hade 

en önskan om kontinuitet. Önskan om kontinuerlig vård av samma barnmorska var högre hos 

yngre förstföderskor, de som inte hade någon partner och förlossningsrädsla. I motsats till 

målet av kontinuitet var intresset för alternativa förlossningsmetoder inte så framträdande. 

Dessa resultat kan möjligen förklaras av bristen på tillgänglighet för den typen av tjänster 

eller att förväntade föräldrar tenderar att föredra alternativ de tidigare hade upplevt. 

  

Attityder till en alternativ förlossningsmetod 

  

Kategorin attityder till en alternativ förlossningsmetod har två subkategorier “utanför den 

sociala normen” samt “att slåss mot negativa attityder”. Det framkom att kvinnor som valde 

en alternativ förlossningsmetod blev bemötta med kritik från familj, vänner och 

sjukvårdspersonal, vilket ledde till utanförskap och ifrågasättande.  

  

Utanför den sociala normen 

  

Att välja en alternativ förlossningsmetod upplevdes som en konflikt. Dels mellan att ha en 

inre kontroll, kraft, eget ansvar, samt osäkerheten till andra människor och till det sociala 

systemet. Kvinnan var utanför de sociala gränserna av ett accepterat beteende. Kvinnorna 

hade tillit till sin egen förmåga att föda barn, men eftersom de befann sig utanför den sociala 

normen för ett acceptabelt beteende kände de en osäkerhet i förhållande till samhället och till 
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andra människor. De kunde känna att andra personer inte förstod dem och deras önskan. 

Kvinnorna uttryckte att de ibland kunde bli ifrågasatta av partner, familj och 

sjukvårdspersonal (Lindgren et al., 2017; Lundgren, 2010; Erlandsson, Lustig & Lindgren, 

2015). Kvinnorna kände att de inte passade in i sjukvården när deras val inte tillhörde 

normen. Andra förmedlade att de konfronterades med känslan av att vara annorlunda för 

första gången i sitt liv när de berättade om sitt val (Sjöblom, Idvall, Rådestad & Lindgren, 

2012).  

Att motsätta sig det etablerade sättet att få barn på sjukhus kunde också leda till att de nekades 

hjälp när de behövde det. Kvinnorna uttryckte en önskan över att alternativ borde kunna 

erbjudas för de som inte önskar sig normen att föda på sjukhus (Lindgren et al., 2017). 

  

Att slåss mot negativa attityder 

  

I en svensk studie av Sjöblom, Idvall och Lindgren (2012), studerades negativa reaktioner av 

735 kvinnors beslut till en alternativ förlossningsmetod. Det var en av fem kvinnor som 

upplevde negativa attityder i hög utsträckning från vårdpersonal eller av en barnmorska. Färre 

kvinnor rapporterade att de konfronterades med en negativ attityd under den senare delen av 

graviditeten jämfört med den tidiga delen av graviditeten. Särskilt i Stockholmsområdet 

minskade konfrontationen av negativa attityder under den senare delen av graviditeten. Cirka 

60 procent av kvinnorna rapporterade att de hade upplevt ingen till något negativ attityd från 

vårdpersonal. De motsvarande siffrorna angående ingen till något negativ attityd från 

barnmorskor och vänner var 75 procent respektive 80 procent. 

  

Hälsovården upplevdes ha en negativ syn på alternativa förlossningsmetoder. Kvinnor 

rapporterade att andra människor upprepade gånger såg dem som ansvarslösa i sitt beslut. 

Detta inträffade både i sjukvården och privat. Barnmorskor och barnläkare beskrev kvinnorna 

som ansvarslösa och att de inte satte sitt barns säkerhet i första hand. Flera kvinnor upplevde 

att de blev behandlade som om de var dumma, okvalificerade och mindre kunniga. De möttes 

med överlägsenhet och auktoritet och sjukvårdspersonal upplevdes ofta som nedlåtande. 

Barnmorskor och barnläkare hänvisade ansvarslösheten till att utsätta sig själv och barnet för 

fara (Sjöblom et al., 2012; Lundgren, 2010). Kvinnornas val betraktades som själviskt och 
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något de enbart gjorde för sin egen del, samt en önskan över att göra något annorlunda. Vissa 

hävdade att de borde ta hänsyn till oron hos människor runt omkring dem och därmed avstå 

från att föda med en alternativ förlossningsmetod. De mötte känslomässiga argument från 

personer i omgivningen och vårdpersonal reagerade emotionellt. De blev provocerade, 

nervösa och arga när de diskuterade en alternativ förlossningsmetod. Vissa kvinnor kände sig 

dåligt behandlade och sårbara (Sjöblom et al., 2012).  

Familj, vänner och sjukvårdspersonal försökte påverka kvinnorna att omvärdera sina beslut 

och avskräcka dem från en alternativ förlossningsmetod. Kvinnorna beskrev övertalning och 

hot från vårdpersonal. Negativa attityder och kommentarer från familj och anhöriga sårade 

dem mest, men de tyckte också att kommentarer från vårdpersonal var mycket förolämpande 

(Sjöblom et al., 2012; Jouhki et al., 2017; Jouhki, 2011). Kvinnor uttryckte rädsla för andras 

reaktioner och diskuterade sitt val med enbart utvalda personer. Ibland berättade de om sitt val 

för andra först efter att barnet hade fötts (Jouhki et al., 2017).  

Lindgren et al. (2017) beskrev i sin studie att kvinnor fruktade de reaktioner de kunde få från 

barnmorskor i mödrahälsovården när de berättade för dem om sina planer på en alternativ 

förlossningsmetod. Denna ångest resulterade i att de ibland höll beslutet för sig själva. Att 

möta fördomar i deras sårbara situation var något de inte vågade utsätta sig för.  

Vidare beskriver Lundgren (2010) hur kvinnorna försökte uppfylla sin önskan till en alternativ 

förlossningsmetod varvid beslutet ibland inte hann tas. Beslutet kunde tas sent under 

graviditeten eller så sent som i latensfasen. Oftast berodde detta på att kvinnorna visste hur de 

skulle bli bemötta från sjukvården och hur svårt det skulle bli att hitta en barnmorska villig att 

assistera under hemförlossningen. Kvinnorna upplevde även positiva möten med stöttande 

vårdpersonal. En del barnmorskor i mödrahälsovården erbjöd hjälp till kvinnor i den mån de 

kunde även om de inte hade en möjlighet att själva assistera under förlossningen. Många 

kvinnor valde mödrahälsovård beroende på hur hjälpsam barnmorskan kunde vara med deras 

önskan om en alternativ förlossningsmetod. En annan lösning motsvarande en hemförlossning 

var en naturlig förlossning på sjukhus med en doula på plats. Kvinnorna visste på förhand att 

det skulle bli svårt med sin önskan om en alternativ förlossningsmetod och kände ett stort eget 

ansvar över situationen. De beskrev en ensamhet i sitt ansvar och utan någon större hjälp från 

sjukvården (Lundgren, 2010). 
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Oro och rädsla - är det rätt beslut? 

  

Kvinnor beskrev en oro över livshotande komplikationer under den alternativa 

förlossningsmetoden för sig själv samt för barnet. De uttryckte en oro över om de skulle klara 

av en alternativ förlossningsmetod när de väl var dags, samt om förlossningen skulle uppfylla 

deras förväntningar. Trötthet, att förlora kraft och energi var andra orosmoment kvinnorna 

kunde uppleva innan förlossningen (Jouhki, 2011; Jouhki et al., 2017; Lindgren et al., 2010). 

De kunde känna en tvekan om de gjorde rätt val. En del av kvinnorna berättade att de hade 

tänkt på potentiella risker vid en alternativ förlossning under graviditeten, men undvikit att 

prata om detta med en barnmorska eller partner. En del kvinnor undvek och trängde undan 

tankarna helt om potentiella risker. De kunde ibland känna ett stort ansvar och en skuld över 

sitt val. En del kvinnor funderade på om de skulle kunna leva med sitt val om deras barn 

avled under den alternativa förlossningen där en förlossning på ett sjukhus hade kunnat rädda 

barnets liv (Lindgren et al., 2010). Kvinnorna berättade att de förberedde sig mentalt på olika 

sätt inför förlossningen, de lyssnade på sin egen röst och gick in i sig själva med en positiv 

övertygelse om att allt skulle gå bra. De bearbetade sina rädslor och gick igenom de 

komplikationer som skulle kunna uppstå. För att identifiera situationer som kunde vara 

komplicerade förberedde kvinnorna sig så mycket de kunde inför den stundande 

förlossningen. Detta gjorde de genom att studera litteratur om förlossningsprocessen samt 

lyssna på erfarenheter från familj, vänner och internet (Lindgren et al., 2010; Jouhki, 2011). 

De gjorde även praktiska förberedelser som att laga mat, städa och få tag på utrustning som 

behövdes inför den alternativa förlossningen. Det var viktigt att hemmet var väl förberett 

(Jouhki et al., 2017). Kvinnorna tog inte sitt beslut om en alternativ förlossningsmetod 

lättvindigt. De hade tänkt länge innan de fattade sitt beslut och de kände sig ofta splittrade. De 

tog fullt ansvar samt litade på sin egen förmåga att fatta ett beslut. De lade inte ansvaret av sin 

förlossning i händerna på en barnmorska eller läkare, utan de behöll sin makt och 

självständighet under förlossningsprocessen (Jouhki et al., 2017; Lundgren, 2010; Jouhki, 

2011). 
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Trygghet och närvaro 

  

Kategorin trygghet och närvaro har två subkategorier “miljö” samt “barnmorskans närvaro”. 

En ostörd miljö som kvinnorna själva hade valt ingav en trygghet och en lugn atmosfär. Det 

framkom olika upplevelser av närvaron och stödet av barnmorskan. 

  

Miljö 

  

De flesta kvinnor nämnde hemmet som en trygg miljö och ett ostört utrymme som de själva 

hade skapat. Detta utrymme var något som var viktigt för dem för att de skulle kunna fortsätta 

med förlossningsprocessen. En mysig förlossningsmiljö gjorde att de kände sig lugna, 

avslappnade och de kunde hantera smärtan bättre. Det beskrevs som en behaglig atmosfär där 

de inte behövde förlita sig på andra. Det fick kvinnorna att känna sig starka och energifyllda 

(Jouhki et al., 2017; Lindgren, Brink & Klingberg - Allvin, 2011; Lindgren & Erlandsson, 

2010; Lindgren, Rådestad & Hildingsson, 2011; Clancy & Gürgens Gjaerum, 2017; 

Ulfsdottir, Saltvedt & Georgsson, 2017)). Hemmet var den miljö barnet blev till i från första 

början och var ett ställe som kvinnan såg som en intim och kärleksfull plats, en plats där 

barnets födelse borde äga rum. Att föda barn ansågs vara en del av sexualiteten, en intim och 

privat upplevelse, som inte skulle bedrivas framför människor de inte hade tillit och 

förtroende för. Denna faktor var särskilt uppenbar bland kvinnor som tidigare fött på ett 

sjukhus (Lindgren et al., 2017; Lindgren & Erlandsson, 2010). 

  

Hemmet och badkaret uppfattades som en barriär och skydd mot resten av världen, såsom ett 

mikro-hem. Kvinnorna upplevde att vara i vattnet som mindre kliniskt då det var någonting de 

kände igen från sitt eget hem och samtidigt visste de att all medicinsk utrustning var nära. 

Detta var en positiv känsla. Kvinnor beskrev födandet i vattnet som något naturligt både för 

dem själva men även för barnet. Nedsänkningen i vatten beskrevs som en mjuk och behaglig 

överföring för mamma och barn, vilket optimerade förlossningen (Ulfsdottir, Saltvedt & 

Georgsson, 2019).  

Ulfsdottir, Saltvedt, Ekborn och Georgsson (2018) beskrev att kvinnor kände sig stärkta och 

auktoriserade i förlossningsprocessen med en alternativ förlossningsmetod. Att föda i 
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hemmiljö och i vatten fick kvinnorna att känna att de klarade av detta och de kände sig 

självsäkra under förlossningen. Känslan av integritet och diskretion och att det infann sig en 

“hemmakänsla”, var faktorer som förhöjde känslan av att vara i kontroll.  

  

Kvinnorna förberedde sitt hem och den miljö de ville föda i innan förlossningen för att känna 

sig trygga och kunna ”go-with-the-flow” när det väl var dags. Kvinnorna upplevde att de 

kunde fokusera helt på sig själva under förlossningen när de inte behövde lämna hemmet och 

de kände sig trygga med att veta att de hade kontroll över vem som fick komma in i detta 

utrymme. De uppskattade möjligheten att kunna stanna kvar hemma. Att vara i en trygg miljö 

beskrevs som ”empowering” (Lindgren et al., 2017; Lindgren & Erlandsson, 2010; Clancy & 

Gürgens Gjaerum, 2017). Syskon var ibland närvarande under förlossningen och detta gav 

också en känsla av trygghet hos kvinnorna. Upplevelsen av att träffa sitt barn och vara en 

familj utan yttre störningar beskrevs som viktigt för det framtida livet i familjen (Lindgren et 

al., 2017). En del kvinnor ville inte separeras från sina andra barn under förlossningen. 

Syskonen kunde själva bestämma om de ville delta i sitt syskons födelse och på vilket sätt de 

ville deltaga, vilket inte hade varit en möjlighet på sjukhus (Jouhki et al., 2017). 

  

Barnmorskans närvaro 

  

I en studie med nordiska kvinnor visade resultatet höga siffror på hur nöjda kvinnorna var 

med den närvarande barnmorskan under den alternativa förlossningen. Ingen skillnad kunde 

ses i de nordiska länderna (Sverige, Danmark, Norge och Island). Barnmorskans erfarenhet av 

fysisk, emotionell och mental närvaro ingav en känsla av trygghet och tröst och gav 

kvinnorna en möjlighet att föda barn på sina egna villkor i sin egen takt (Sjöblom, Idvall & 

Lindgren, 2014). Bara närvaron av betydande personer var värdefull och det betydde mycket 

för de flesta kvinnor att de hade kontrollerat vem som var med dem under förlossningen 

(Lindgren & Erlandsson, 2010; Clancy & Gürgens Gjaerum, 2017). 

Att känna barnmorskan innan förlossningen var en stor trygghet då den födande inte behövde 

förklara eller uttrycka sina känslor och önskningar under förlossningen (Sjöblom et al., 2014). 

Vissa kvinnor som inte kände sin barnmorska uttryckte att det var något de saknade, men för 

en del kvinnor spelade relationen med barnmorskan inte någon roll, då de tyckte att 
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barnmorskan skapade en god relation med föräldrarna under förlossningens gång på ett 

professionellt sätt. Barnmorskan hade en stor överblick över förlossningsprocessen, detta 

gjorde att kvinnorna kände sig trygga (Sjöblom et al., 2014). Att ha en god relation och 

kommunikation med barnmorskan var även en viktig aspekt för att undvika skador under 

förlossningen (Lindgren, Brink & Klingberg – Allvin, 2011). 

  

Atmosfären och närvaron av barnmorskan ingav en lugn och trygg känsla. Det gav dem 

självförtroende och fick dem att känna kraft. De kände att närvaron från barnmorskan räckte 

väl, men de behövde även stödet och den uppmuntran som barnmorskan gav. De litade på 

barnmorskans kunskap och kompetens (Jouhki et al., 2017; Clancy & Gürgens Gjaerum, 

2017). Kvinnorna uttryckte att barnmorskans närvaro upplevdes som en känsla av 

kärleksfulla, omtänksamma händer och att de hade varit i full fokus. Detta stärkte kvinnorna. 

Stöttandet från barnmorskan upplevdes uppmuntrande och det hade varit ett bra teamwork 

mellan barnmorska och kvinna. Kvinnorna kände sig delaktiga och blev hela tiden 

informerade om processens gång (Sjöblom et al., 2014; Lindgren & Erlandsson, 2010). 

Olika typer av aktivt stöd beskrevs som “empowering” av kvinnorna. Vägledningen kunde 

ges muntligt eller genom åtgärder av de människor som fanns runt. Det var viktigt att stödet 

var på kvinnans villkor (Lindgren & Erlandsson, 2010). Kvinnorna beskrev barnmorskan som 

icke-aktiv. Detta verkade vara särskilt viktigt för de kvinnor som upplevde en känsla av att 

fastna i förlossningsprocessen. Till skillnad från vägledning, var tyst stöd bara en närvaro som 

kunde upplevas genom kroppsliga förnimmelser eller mentalt stöd. Att vara i barnmorskans 

händer beskrevs också som stärkande av många kvinnor. Barnmorskan rekommenderade bad, 

massage och akupunktur. När kvinnan kände att hon förlorade kontrollen klev barnmorskan in 

och tog en mer bestämd roll. Vägledningen kunde vara att stötta, uppmuntra, andas ihop, eller 

en beröring från barnmorskans hand på en plats där det var smärtsamt (Sjöblom et al., 2014; 

Lindgren & Erlandsson, 2010; Clancy & Gürgens Gjaerum, 2017). Förmågan att faktiskt lyfta 

bort dem från rädsla och oro genom att leda dem till en annan strategi när det hade krävts, var 

en förmåga hos de närvarande barnmorskorna de flesta kvinnor hade uppskattat. De beskrev 

även olika situationer där barnmorskan krävde något av dem. När barnmorskan litade på att 

kvinnan kunde utföra den handlingen, upplevde kvinnorna sig starka och kände ett förtroende 

för sin egen förmåga. Åtgärder som gjorts för att stödja kvinnan beskrevs som stärkande när 
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de kom från rätt person vid rätt tidpunkt. Kvinnorna beskrev hur de iakttog barnmorskan för 

att ta reda på om allt var okej (Lindgren & Erlandsson, 2010). Barnmorskan övervakade 

kvinnans välmående och kontrollerade att barnet mådde bra under förlossningens gång. Om 

det uppstod komplikationer stöttade barnmorskan mor och barn på ett professionellt sätt. 

Större delen av kvinnorna upplevde att barnmorskan hade varit medicinskt skicklig, tekniskt 

skicklig och uttryckte en självsäkerhet. En del kvinnor nämnde att de fick bättre vård i 

hemmet än vad de hade fått på sjukhus, då barnmorskan kunde vara ständigt närvarande. 

Dock fanns det kvinnor som hade upplevt brist på stöttning, då barnmorskan hade anlänt 

precis innan slutskedet och de hade inte hunnit upprätta kontakt med varandra, och ett fåtal 

kvinnor uttryckte att barnmorskan inte riktigt hade respekterat deras önskningar och behov, 

vilket gjorde att deras förlossningsupplevelse inte blev som de föreställt sig (Sjöblom et al., 

2014). 

  

En del kvinnor litade även på sin egen förmåga att föda utan en barnmorska närvarande, och 

kände en tvekan till att behöva betala för närvarandet av en barnmorska (Lundgren, 2010). 

Dessa kvinnor ville inte bli dömda eller objektifierade av andra och de kände att närvaron av 

en barnmorska kunde vara ett potentiellt hot mot den intuitiva process som förlossningen är. 

De fruktade att barnmorskan inte bara skulle vara ett stöd, utan också förespråka och ha ett 

medicinskt synsätt så fort förlossningen inte förlöpte normalt. En önskan att ha en barnmorska 

närvarande var i konflikt med rädsla över att inte få behålla den integritet och respekt de 

önskade i detta dyrbara ögonblick av födseln. När det inte var möjligt att uppfylla en önskan 

om att få en barnmorska som var närvarande under förlossningen, tänkte kvinnorna på sina 

behov och tänkte på vem som kunde vara där för dem istället för en barnmorska. De kvinnor 

som valde en alternativ förlossningsmetod utan närvaro av en barnmorska hade oftast ett stöd 

från någon annan under förlossningen. Personen kunde vara en vän eller en syster som 

stöttade med praktiska saker som att fylla i badvatten, hämta dricka eller ge massage. Men 

personen var även ett emotionellt stöd under förlossningen. Att ha förtroende för ens egen 

förmåga att föda var väsentligt för att besluta att inte ha en barnmorska närvarande under 

förlossningen. Förekomsten av en barnmorska kunde uppfattas som störande om kvinnan 

ansåg att hon behövde göra saker på ett visst sätt eller kände att hon måste vara bekymrad 

över barnmorskans välbefinnande i sitt hem (Lindgren et al., 2017). 
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Alternativa förlossningsmetoder - en upplevelse av makt och kontroll 

  

För en del kvinnor var det viktigt att känna kontroll över situationen och de ville inte att 

någon annan skulle ta över och säga åt dem vad de skulle göra och hur de skulle göra, utan de 

ville lyssna på sin egen kropp och följa den naturliga processen. Med barnmorskan i 

bakgrunden kände kvinnorna sig fria till att göra detta (Sjöblom et al., 2014). Kvinnors 

upplevelser av att föda utanför sjukhusmiljön, var känslor av lycka och stolthet över att 

hantera situationen (Erlandsson et al., 2015). Ett eget ansvar innebar även en möjlighet att 

lugnt börja med förlossningsprocessen. De kunde koncentrera sig helt på att föda barn utan 

yttre störningar. De kunde helt gå in i sig själva och följa den naturliga processen som kunde 

beskrivas som att mentalt möta födelsen. Denna process underlättades med god 

”kroppskunskap" (Lundgren, 2010). Kvinnorna hade en auktoritet över förlossningen, sin 

egen kropp och förlossningsmiljön när de födde med en alternativ förlossningsmetod.  

Kvinnorna kände en stark koppling med sin kropp som de litade fullständigt på och 

samarbetade med sin kropp och följde dess signaler. De beskrev att kroppen gav dem en 

känsla av lättnad och fick dem att känna sig trygga (Jouhki et al., 2017; Clancy & Gürgens 

Gjaerum, 2017). När någon annan oavsett vem störde känslan av att ha kontroll, påverkade 

det deras förmåga under förlossningsprocessen. Åtgärderna kunde ha varit i all välmening, 

men de förminskade fortfarande kvinnans förtroende tills hon identifierade vad som var fel 

och kunde göra något åt det (Lindgren & Erlandsson, 2010). Kvinnorna beskrev att en känsla 

av “empowerment” uppnåddes när de kunde ändra omständigheterna och återta kontrollen. 

Faktorer som bidrog till en känsla av empowerment var harmoni, att ha kontroll, fokusera på 

förlossningsprocessen och miljöfaktorer som en varm atmosfär och tystnad (Hildingsson, 

Rådestad & Lingren, 2010; Lindgren & Erlandsson, 2010). Åtgärder som verkade obetydliga 

kunde upplevas som mycket störande av kvinnorna. En knackning på dörren vid fel stund 

eller en blick mellan barnmorskorna kunde vara störande och irriterande (Lindgren & 

Erlandsson, 2010). Vid en alternativ förlossningsmetod kunde kvinnorna följa sin egen 

intuition under förlossningsarbetet (Lindgren et al., 2017). Den känsla av styrka som 

upplevdes under förlossningen var ibland överväldigande för kvinnorna. De kom i kontakt 

med en inre styrka som de inte hade mött tidigare. Koncentration och fokus var de faktorer 

som hjälpte kvinnorna att hantera den kraftfulla upplevelsen av att föda. Att vara i 
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förlossningsprocess med starkt fokus på den egna kroppen var avgörande för dem under 

värkarbetet. Ingen var där som kunde komma mellan kvinnan och hennes närvaro i arbetet. En 

del kvinnor upplevde att de bekymmer de kunde ha haft innan förlossningen försvann när de 

gick in i förlossningsprocessen och de kände sig mer självsäkra än de hade förväntat sig. Allt 

annat upphörde att existera när kvinnan kunde fokusera helt på att föda (Lindgren et al., 2017; 

Lindgren & Erlandsson, 2010; Erlandsson et al., 2015). Kvinnorna uttryckte respekt för sig 

själva. En alternativ förlossningsmetod beskrevs som en naturkraft och att vara i eufori. Att 

vara i detta sinnestillstånd betydde att vara mycket vaken. Eufori beskrevs som något som 

varade upp till två veckor efter förlossningen och var en del av anknytningen till barnet. 

Eufori beskrevs särskilt när kvinnor födde hemma, men det fanns också förlossningar på 

sjukhus relaterade till eufori (Lundgren, 2010). 

  

Efter förlossningen upplevde kvinnor en känsla av lycka, lättnad och stolthet i det ögonblick 

då barnet föddes. De beskrev att stunden var rörande och att de hade en stark anknytning till 

barnet. De kände även en anknytning till naturen och kände en samhörighet med livets cirkel 

och universum. Denna känsla beskrevs som magisk (Jouhki et al., 2017; Erlandsson et al., 

2015). 

RESULTATDISKUSSION 
  

Det fanns ett stort antal orsaker till att kvinnor önskade sig en alternativ förlossningsmetod 

och den vanligaste orsaken var minskat förtroende för sjukvården samt rädsla för medicinska 

interventioner. Kvinnorna ville känna att de hade kontroll och makt över situationen. En 

kontinuitet med samma barnmorska var en önskan kvinnor hade (Lindgren, Nässén & 

Lundgren, 2017; Hildingsson et al., 2016).  

  

Kvinnor önskade sig en ”naturlig förlossning” och sökte efter en alternativ förlossningsmetod 

istället för normen att föda på sjukhus (Lindgren, Nässén & Lundgren, 2017). Definitionen 

naturlig förlossning går att diskuteras då det kan tolkas på olika sätt och en naturlig 

förlossning inom förlossningsvården behöver inte vara den definition som kvinnor i allmänhet 

definierar som en naturlig förlossning. Att definiera vad som är en ”normal” eller ”naturlig” 
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förlossning kan vara svårt men är viktigt att göra, då barnmorskans ansvar är att bistå under 

den normala förlossningen. Vissa hävdar att en ”naturlig” förlossning är en förlossning utan 

några interventioner alls, men en vaginal förlossning med epidural smärtlindring kan också 

räknas som en naturlig förlossning (Waldenström, 2007). Trots den ökade efterfrågan av en 

alternativ förlossningsmetod är det ett litet antal kvinnor i de nordiska länderna som föder 

med en alternativ förlossningsmetod (HSL, 2019). Om detta beror på att det är svårt att få sin 

önskan uppfylld av sjukvården eller av den negativa attityden de möter hos vårdpersonal går 

att diskuteras. Det kan vara kvinnans val men resultatet tyder även på en yttre påverkan och 

ett övertalande från familj, vänner och sjukvårdspersonal. Alternativa förlossningsmetoder 

möts av kritik, är inte något som erbjuds och kvinnorna blir ifrågasatta. Om detta inte vore 

fallet skulle efterfrågan av en alternativ förlossningsmetod eventuellt vara större, samt vara 

något som behöver lyftas och diskuteras mer inom vården. I det här avseendet brister vården 

med att tillgodose kvinnans autonomi och självbestämmande. Autonomi är frihet och kvinnan 

bör få ett informerat val och ta ett eget beslut. Tvång ska inte hindra kvinnan från att själv 

välja förlossningsplats (Halfdansdottir, 2015; Westergren, Edin, Walsh & Christianson, 2019; 

Georgsson, 2016). Dock är det sjukvårdspersonalens uppgift att ge en god och riskfri vård och 

i största mån i samförstånd med patienten. Hur långt kan autonomin och självbestämmandet 

hos kvinnan sträcka sig innan obstetriker och barnmorskans professionella kunskap blir 

åsidosatt? 

  

Kvinnor som valde en alternativ förlossningsmetod upplevde att de blev behandlade som om 

de var dumma, okvalificerade och mindre kunniga. De möttes med överlägsenhet och 

auktoritet och sjukvårdspersonal upplevdes ofta som nedlåtande (Sjöblom et al., 2012; 

Lundgren, 2010). I en studie av Cluett, Burns och Cuthbert (2018) tyder det på att obstetriker 

har en negativ attityd och ifrågasätter hem- och vattenförlossningar i större utsträckning än 

vad barnmorskor gör. Barnmorskor kände sig även säkrare och tryggare med en alternativ 

förlossningsmetod i större grad än en obstetriker. En stor andel barnmorskor hade en önskan 

av att kunna erbjuda det i större utsträckning än vad de gör idag och majoriteten av 

barnmorskorna var villiga att hjälpa till under en alternativ förlossningsmetod efter att ha fått 

ordentlig utbildning eller erhållit tydliga kliniska riktlinjer. Det finns skillnader mellan 

barnmorskor och obstetriker beträffande fördelar och risker för både kvinna och barn när det 
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gäller vattenförlossningar. En del obstetriker uttryckte att det inte fanns några fördelar alls 

med en vattenförlossning. Det fanns en hög risk för asfyxi, aspiration och en ökad dödlighet 

(Ulfsdottir et al., in press). De menade att det fanns bristande kunskap och för få studier med 

hög kvalitet. Om barnet var menat att födas i vattnet skulle barnet ha gälar och 

vattenförlossning hör inte hemma på ett modernt sjukhus i ett modernt samhälle (Ulfsdottir et 

al., in press; Cluett, Burns & Cuthbert, 2018). När det gällde barnet och den födande fanns det 

åsikter att en vattenförlossning är naturligt, barn som föddes i vatten grät mindre, vattnet hade 

en lugnande effekt och var avslappnande för både kvinnan och barnmorskan. Detta gjorde 

förlossningen mer positiv för barnet. Vattenförlossningen optimerade kvinnans naturliga 

fysiologiska förmåga att föda och minskade risken för ett obstetriskt ingripande (Ulfsdottir et 

al. 2018; Ulfsdottir et al., in press; Geissbuehler et al., 2004; Nutter, Meyer, Shaw-Battista & 

Marowitz, 2014). En del ansåg att det var ett missbruk att tvinga upp en födande kvinna ur 

badkaret om hennes önskan var att föda i vatten. Kvinnans val och rätt till autonomi borde 

vara i fokus, samt att främja användandet av vattenförlossning för friska gravida kvinnor med 

en okomplicerad graviditet. Användandet av vattenförlossningar var även en ekonomisk fråga 

att ta hänsyn till (Cluett, Burns & Cuthbert, 2018; Cluett, Burns & Cuthbert, 

2018). Studieresultat tolkas på olika sätt vad gäller studiens tillräcklighet och kvalitet. Det 

finns ett stort antal studier där studieresultaten är delade angående fördelar och nackdelar av 

vattenförlossning som en alternativ förlossningsmetod. Vidare forskning är nödvändig för att 

klargöra detta. 

Kvinnor upplevde alternativa förlossningsmetoder som en positiv upplevelse, där en känsla av 

makt, bibehållen autonomi och kontroll var i fokus. Detta innebar en känsla av att fatta sina 

egna beslut och att vara i kontroll. Att få vara i sin hemmiljö med personer de själva valde 

upplevdes positivt och ett stort antal fördelar med en alternativ förlossning uttrycktes. En lugn 

och ostörd förlossning där den naturliga processen var i fokus och där kvinnorna upplevde en 

känsla av stolthet samt att barnmorskan kunde ägna hela sin tid till kvinnan. Positiva aspekter 

som bättre anknytning och bättre förlossningsupplevelse uttrycktes av kvinnorna (Jouhki, 

2011; Jouhki et al., 2017; Clancy & Gürgens Gjaerum, 2017; Lindgren, et al., 2011; Lindgren 

& Erlandsson, 2010; Lindgren, Rådestad & Hildingsson, 2011). Detta kan kopplas till Fahy, 

Parratt, Foureur och Hasties teori ”Birth Territory Theory” som beskriver hur miljön är känd 

för att påverka kognition, lösning av problem, smärttolerans och humör. De beskriver hur 
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syftet med denna teori är att uppnå en ”genius birth” där en kvinna i en ostörd miljö kan gå in 

sig själv och enbart fokusera på förlossningsprocessen (Fahy et al., 2011; Fahy & Parratt, 

2006). Att ha en barnmorska i sin hemmiljö kändes tryggt. De flesta kvinnor uppskattade 

närvarandet av barnmorskan, vilket ingav en lugn känsla. Barnmorskan hade en god översikt 

över processens gång och stärkte kvinnans självförtroende (Sjöblom et al., 2014; Jouhki et al., 

2017; Clancy & Gürgens Gjaerum, 2017; Lindgren & Erlandsson, 2010).  

Sedan fanns det ett litet antal kvinnor som inte önskade närvaron av en barnmorska då det 

kunde störa den naturliga förlossningsprocessen, vara ett hot mot integriteten samt att 

kvinnorna skulle känna en oro över barnmorskans välbefinnande (Lindgren et al., 2017). 

Kvinnor kunde känna en oro över om de tog rätt beslut att föda med en alternativ 

förlossningsmetod.  Oro över att förlossningen inte skulle uppfylla deras förväntningar och 

oro över att de inte skulle orka var känslor som upplevdes. De kände sig ensamma i sitt beslut 

(Jouhki, 2011; Jouhki et al., 2017; Lindgren et al., 2010). Studieresultatet visar i hög grad att 

kvinnors upplevelser av en alternativ förlossningsmetod är positiv med bibehållen makt och 

autonomi. Det finns enbart ett fåtal fall i studieresultaten där kvinnor uttrycker en negativ 

upplevelse av att föda med en alternativ förlossningsmetod.  Med den nya kunskap och 

utrustning vi har idag, bör frågan om möjligheten att erbjuda de kvinnor som önskar en trygg 

och säker alternativ förlossningsmetod lyftas och diskuteras. Finns det en möjlighet att 

alternativa förlossningsmetoder idag kan vara säkrare och ha ett bättre utfall än på 1900-talet? 

Dock har förlossningar på sjukhus blivit så vanligt i Norden att det skulle krävas ett helt nytt 

tankesätt hos vårdpersonalen som kan vara svår att tillgå.  

METODDISKUSSION 

  

I en litteraturstudie är de första stegen i arbetet att reflektera och söka information. Då syftet 

med denna studie var att sammanställa studier om nordiska kvinnors orsaker till och 

upplevelser av en alternativ förlossningsmetod var en litteraturstudie ett väl motiverat val, då 

litteraturstudier kan vara att sammanställa en beskrivande bakgrund, eller att beskriva 

kunskapsområdet inom ett visst ämne (Forsberg & Wengström, 2016). Genomgående 

reflektion har skett i förhållande till vår förförståelse. Detta för att försöka undvika att endast 
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artiklar som stärkte vår förförståelse skulle användas. Med förförståelse avses den kunskap 

som forskaren besitter inom det område där forskningen ska genomföras (Forsberg & 

Wengström, 2016). Från start ämnade studiens syfte att enbart beskriva svenska kvinnors 

upplevelser av en alternativ förlossningsmetod, men under analysens gång utvecklades en 

betydande kategori där orsaker till kvinnors val av en alternativ förlossningsmetod blev en 

stor del av resultatet i litteraturstudien. Därmed blev syftet även att sammanställa kvinnors 

orsaker till en alternativ förlossningsmetod. Syftet ändrades sedan även från svenska kvinnor 

till nordiska kvinnor, för ett mer omfattande resultat. 

  

Litteraturstudiens inklusions- och exklusionskriterier var artiklar som som svarade på 

föreliggande studies syfte och frågeställningar. De skulle vara publicerade mellan år 

2010-2020, tillgängliga i “fulltext”, ha en hög kvalitet, peer reviewed, vara skrivna på svenska 

eller engelska samt studier där nordiska kvinnor medverkar. 

En styrka med litteraturstudien är att resultatet har baserats på både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar som svarade på studiens syfte och frågeställningar. Detta gav ett mer 

utförligt resultat med fler valda källor att analysera. 

Kvalitetsgranskningen syftar till att bedöma i vilken utsträckning resultatet för en enskild 

studie beror av systematiska fel och granskningsmallar kan används som stöd för 

bedömningen (SBU, 2020). I bedömningen kategoriserades artiklarna till låg- medelhög- och 

hög kvalitet. Enbart studier som bedömdes ha hög och medelhög kvalitet inkluderades i 

studien, detta ökade studiens validitet. Syftet med studien måste vara tydligt formulerat, 

ändamålsenligt och begripligt. Både urvalsförfarandet och datainsamlingen måste vara väl 

beskrivna, samt relevanta och försvarbara i förhållande till den metod som forskarna säger sig 

ha använt (Rosén & Anttila, 2017). De studier som mötte dessa kriterier erhöll således hög 

kvalitet, medan de studier som hade ett lägre deltagarantal och därför inte samma tillförlitliga 

grund, men ändock ett relevant urval i relation till syftet, erhöll medelhög kvalitet. En svaghet 

med litteraturstudien var att större delen av valda artiklar var från Sverige och fokuserade på 

svenska kvinnor. Fler artiklar från övriga nordiska länder hade eventuellt givit 

litteraturstudien större reliabilitet, då syftet var att sammanställa nordiska kvinnors orsaker till 

och upplevelser av en alternativ förlossningsmetod. Utbudet av tidigare forskning var smalt 

inom Norden. Artiklar med hög kvalitet där resultatet svarade på litteraturstudien syfte och 
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frågeställningar fick väga tyngre. Under artikelgranskning framkom det artiklar där titel och 

abstract svarade på litteraturstudien syfte och frågeställningar, som tyvärr inte fanns 

tillgängliga i fulltext och var avgiftsbelagda. Dessa exkluderades. Artiklarna analyserades och 

tolkades. Analysen innebär att dela i mindre delar och undersöka varje del för sig, medan att 

tolka innebär att relatera delar till en enhet (Skott, 2017). Detta är en passande metod för att 

hitta kärnan i texten och att se likheter och olikheter. Vidare i innehållsanalysen användes 

konventionell innehållsanalys, vilket är en induktiv analys i vilken koder, kategorier eller 

teman kommer från texten (Danielson, 2017). Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ska 

skribenten påvisa hur han/hon har verkat för att säkerställa kvalitet, medan läsaren ska 

kontrollera huruvida de har lyckats med densamma.  

SLUTSATS 

Denna litteraturstudie visar att det finns en ökad efterfrågan vad gäller den naturliga 

processen av en förlossning, vare sig det gäller att föda i hemmet eller i vatten. Att själva få 

bestämma och styra över sin förlossning var något som motiverade kvinnor att välja en 

alternativ förlossningsmetod. Andra orsaker var bristande tillit till det medicinska, samt 

interventioner i samband med förlossning. Det fanns en önskan om en naturlig förlossning, 

men också en oro och rädsla över att det potentiellt kunde vara farligt vid tillstötande av 

komplikationer. Mer forskning inom området behövs för att vidare utreda fördelar och 

nackdelar, samt att eliminera de eventuella risker som alternativa förlossningsmetoder medför. 
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fenomenologiskt. 
Meningsenheter togs ut och 
teman formades.
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förlossningar på samma 
kliniker.

Kvantitativ retrospektiv studie. 
Analys gjordes med hjälp av 
Fisher´s test, samt SPSS.

Kvinnor på 2 
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Sverige som förlösts i 
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(306st) och en 
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konventionellt.

Kvinnor som födde i vatten hade lägre risk för grad II 
bristningar. Deras förlossning var kortare i tid och det 
var signifikant färre interventioner än i 
jämförelsegruppen. Det var ingen skillnad i apgar-
poäng eller inläggningar på neo-IVA. Upplevelsen av 
förlossning var högre poängsatt i 
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Hög 
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compared with 
conventional 
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Att jämföra 
upplevelsen av 
barnafödande mellan 
kvinnor som haft 
vattenförlossning och 
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okomplicerad 
konventionell 
Förlossning.

Kvantitativ studie. Chi square 
tests eller Fisher ´s exact tests 
användes, liksom t -tests. För 
att analysera svaren från web-
frågeformuläret, användes 
excel och SPSS.

Friska kvinnor med 
okomplicerade 
enkelbördiga graviditeter, 
BMI <30, spontan 
förlossningsstart inom 
veckointervallet 
37+0-41+6, med ffd 
huvud och normal CTG 
kurva vid ankomst. Alla 
kvinnor, eller deras 
partner talade svenska. 
215 kvinnor; 99 nulli- 
och 116 multiparas. 111 
födde i vatten och 104 
hade okomplicerade 
konventionella 
förlossningar.Studien 
utfördes i Stockholm, 
Sverige.

CEQ poängen skildes inte åt mellan grupperna, medan 
kvinnor som födde i vatten, fick tydligt högre poäng 
under kategorin “egen kapacitet” och lägre i kategorin 
“professionellt stöd”. Kvinnor som födde i vatten fick 
lägre poäng gällande upplevd smärta och högre poäng 
gällande att vara i kontroll under andra steget av 
förlossning.

Hög 
kvali
tet
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Hildingsson 
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Margareta 
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Annika  
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women’s interest 
in models of 
midwifery care – 
Time to consider 
the system? A 
prospective 
longitudinal 
survey

Att utforska kvinnors 
intresse av olika 
vårdmodeller, 
exempelvis; kontinuitet 
med samma 
barnmorska, 
hemförlossning och 
förlossningscenter.

Kvantitativ studie med 4 
frågeformulär som gavs ut i 4 
olika skeden. Deskriptiv 
statistik användes för att 
presentera datan. För att 
värdera förändring i intresse 
angående de olika modellerna 
över tid, användes Friedmans 
test. SPSS användes till 
statistisk analys.

Gravida kvinnor i vecka 
17-19, i mellannorra 
Sverige, under år 2007. 
758 kvinnor fullföljde 
alla frågeformulär. 
Majoriteten av kvinnorna 
var mellan 25-35 år 
gamla.

Cirka 50% av kvinnorna önskade kontinuitet med 
samma barnmorska under graviditeten, förlossning 
och postpartumtiden. Några kvinnor var intresserade 
av förlossningscenter eller hemförlossning. 
Förlossningsrädsla var förknippat med bristande 
kontinuitet med samma barnmorska.

Hög 
kvali
tet
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their effect on 
birth outcomes 
in Iceland: A 
prospective 
cohort study

Att undersöka 
relationen mellan 
attityder mot 
hemförlossning och 
resultatet av 
förlossningen. Och om 
kvinnors attityder mot 
förlossning och 
interventioner påverkar 
denna relation.

En prospektiv kohort studie, 
kvantitativ, med frågeformulär.

Gravida kvinnor som 
pratade isländska, över 
18 år och gick på MVC 
på Island, mellan 2009–
2011 och uttryckte 
konsekvent attityder mot 
hemförlossning. 809 
kvinnor.

De positiva effekter av planerad hemförlossning på 
Island, kan bero på kvinnornas attityd gentemot 
förlossning och intervention. Ansträngningar att 
destigmatisera “utanför-sjukhuset-födslar” och 
avmedicinera kvinnors attityder mot förlossning, kan 
öka kvinnors användande av hälsorätt 
förlossningsservice.

Hög 
kvali
tet

2010 Hildingsson 
Ingegerd, 
Lindgren 
Helena, 
Rådestad 
Ingela

Birth 
Preferences that 
Deviate from the 
Norm in 
Sweden: 
Planned Home 
Birth versus 
Planned 
Cesarean 
Section

Att jämföra 
bakgrundsegenskaper 
hos kvinnor som väljer 
andra 
förlossningsmetoder 
och att se hur dessa val 
påverkar vården de får, 
samt deras 
förlossningsupplevelse.

En kvantitativ, deskriptiv och 
jämförande studie. Analys 
gjordes med hjälp av SPSS.

Kvinnor som fött barn 
mellan 1998-2008. 671 
kvinnor som valt 
hemförlossning och 126 
kvinnor som valt 
kejsarsnitt.

Kvinnor som valde hemförlossning hade högre grad 
av utbildning, hade lägre BMI och var icke-rökare i 
högre grad, i jämförelse med de kvinnor som valt 
kejsarsnitt. Kvinnor som valt hemförlossning var 
mindre rädda att något skulle hända barnet under 
förlossning och var mer nöjda med sin delaktighet och 
sitt beslut, samt med stödet från barnmorskan. De 
upplevde också en större känsla av kontroll, mer 
positiv förlossningsupplevelse och var mer nöjda med 
vården under förlossning, i jämförelse med de kvinnor 
som valt kejsarsnitt.

Hög 
kvali
tet

2011 Hildingsson 
Ingegerd M., 
Lindgren 
Helena E., 
Rådestad 
Ingela J.

Transfer in 
planned home 
births in Sweden 
– effects on the 
experience of 
birth: A 
nationwide 
population-based 
study

Att jämföra 
förlossningsupplevelser
na bland kvinnor som 
alla planerade att 
förlösas hemma och se 
skillnaderna för de som 
slutfördes hemma, 
gentemot de kvinnor 
som fick flyttas till 
sjukhus under eller 
direkt efter förlossning.

Kvalitativ studie. 
Studiespecifika frågeformulär, 
baserade på klinisk erfarenhet, 
litteraratursökning, den egna 
och andras erfarenhet av 
kliniskt arbete, samt intervjuer 
med föräldrar med erfarenhet 
av planerad hemmaförlossning

Alla kvinnor som hade 
planerat att föda hemma i 
Sverige mellan 1998 och 
2005 (674st).

De vanligaste orsakerna till att kvinnorna ej kunde 
slutföra förlossning hemma var ej tillfredsställande 
progress, barnmorska var ej tillgänglig när 
förlossningen startade, förstföderska och BMI >30

Hög 
kvali
tet

2012 Idvall Ewa, 
Lindgren 
Helena, 
Sjöblom 
Ingela

Changing 
attitudes – 
Women’s 
experiences of 
negative 
reactions to their 
decision for 
home birth: A 
population-based 
study

Att beskriva kvinnors 
upplevelse av negativa 
reaktioner angående 
deras beslut att föda i 
hemmet.

Kvantitativ studie, baserad på 
frågeformulär. Analyser 
gjordes som testade de 
statistiska skillnader i 
mottagen attityd i relation med 
antal födslar, utbildningsnivå. 
Jämförelse av värderingar 
mellan kvinnor i 
Stockholmsområdet och 
kvinnor från andra delar av 
Sverige.

735 kvinnor i Sverige 
som förlösts i hemmet, 
mellan 1992-2005. Ett 
frågeformulär per fött 
barn. 1025 besvarade 
formulär.

⅕ kvinnor upplevde negativa attityder från 
vårdpersonal under studiens gång. Färre kvinnor 
rapporterade detta under den senare delen av studiens 
gång, jämfört med den tidigare

Hög 
kvali
tet

2012 Idvall Ewa, 
Lindgren , 
Helena, 
Rådestad 
Ingela, 
Sjöblom 
Ingela

A provoking 
choice - Swedish 
women’s 
experiences of 
reactions to their 
plans to give 
birth at home

Att beskriva kvinnors 
erfarenhet av reaktioner 
de fått angående deras 
beslut att föda i 
hemmet.

Kvalitativ studie, 
frågeformulär med öppna 
frågor. Innehållsanalys.

594 kvinnor som fött 
barn hemma, mellan 
1992-2005.

Kvinnor som planerade för hemförlossning 
konfronterades med negativ attityd och blev utsatta för 
övertalningsförsök till att de skulle ändra sig. Detta 
fick dem att känna sig utanför och de sökte stöd hos 
likasinnade. Negativ attityd från vårdpersonal kan 
undergräva förtroendet för konventionell vård och 
vända dem mot andra alternativ 

Hög 
kvali
tet

2011 Jouhki 
Maija-Riitta

Choosing 
homebirth – The 
women's 
perspective

Att beskriva 
beslutsprocessen och 
förlossningsupplevelse
n hos 10 kvinnor i 
Finland som planerat 
att föda hemma.

Kvalitativ studie, med 
djupgående intervjufrågor. 
Transkribering och kodning 
gjordes av intervjusvaren. 
Meningsenheter togs ut.

10 kvinnor från Finland, 
som tillsammans fött 23 
barn i hemmet, mellan 
1992-2007. Kvinnornas 
ålder varierade mellan 
29-39

De huvudsakliga anledningarna till att välja att föda i 
hemmet var: tidigare förlossningserfarenhet, att anse 
att förlossning är en del av en naturlig process, ökad 
autonomi, hemmamiljön, intuition, önskan att välja 
födsloattendent, misstro till vården och möjligheten att 
ha barnets syskon närvarande vid födelsen. Kvinnorna 
letade rätt på information om hemförlossning innan. 
Hemförlossning var en mycket positiv upplevelse. 
Full autonomi, närvao av familjemedlemmar, att lita 
på sin förmåga att föda och frånvaron av medicinsk 
smärtlindring bidrog till den positiva upplevelsen.

Hög 
kvali
tet

2017 Jouhki, 
Maija-Riitta 
Suominen 
Tarja, 
Åstedt-Kurki 
Päivi 

Giving birth on 
our own terms–
Women's 
experience of 
childbirth at 
home

Att beskriva kvinnors 
upplevelse av att föda 
barn hemma, samt 
producera en 
omfattande 
meningsstruktur 
angående 
hemmafödslar.

En kvalitativ studie, baserad på 
öppna intervjufrågor. 
Intervjusvaren transkriberades 
och meningsenheter togs ut. 14 
teman framkom.

14 finska kvinnor som 
förlösts i hemmet, med 
sammanlagd erfarenhet 
av 28 födslar i hemmet.

Kvinnors erfarenhet av hemfödelse är att de har mer 
kontroll över processen och miljön. Den största 
utmaningen är negativa attityd från andra, inklusive 
vårdpersonal.

Med
elhö
g 
kvali
tet

2014 Lindgren 
Helena, 
Idvall Ewa, 
Sjöblom 
Ingela 

Creating a Safe 
Haven—
Women’s 
Experiences of 
the Midwife’s 
Professional 
Skills During 
Planned Home 
Birth in Four 
Nordic 
Countries

Att undersöka kvinnors 
erfarenhet av 
barnmorskans 
yrkesskicklighet i 
Norge, Danmark, 
Island och Sverige, i 
samband med att de 
valt att föda barn i 
hemmet.

Kvalitativ och kvantitativ 
studie. Innehållsanalys gjordes, 
samt analys med hjälp av 
SPSS.

939 kvinnor som valt att 
föda i hemmet

Barnmorskornas yrkesskicklighet fick generellt höga 
poäng. Ingen statistisk skillnad kunde ses angående 
detta. Innehållsanalysen visade ett övergripande tema: 
Kompetensen och närvaron av barnmorskan skapar en 
trygg plats. Och 3 kategorier, barnmorskans trygga 
hand, hennes omvårdande närmanden och lugnande 
närvaro.

Hög 
kvali
tet

2017 Lindgren 
Helena E, 
Lundgren, 
Ingela, 
Nässén 
Kristina  

Taking the 
matter into one’s 
own hands –
Women’s 
experiences of 
unassisted 
homebirths in 
Sweden

Att beskriva 8 kvinnors 
upplevelse av icke 
assisterad planerad 
hemförlossning i 
Sverige.

Kvalitativ studie, baserad på 
intervjuer. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades 
sedan. Meningsenheter togs ut.

8 kvinnor som hade 
erfarenhet av icke 
assisterade 
hemförlossningar mellan 
2009-2014.

Fenomenet att föda hemma utan assistans av 
barnmorska, består av konflikt mellan, å ena sidan, 
eget ansvar, makt och kontroll, å andra sidan, 
osäkerhet i relation till omvärlden, andra människor 
och det sociala systemet. En önskan att bli 
omhändertagen av en barnmorska kommer i konflikt 
med rädslan att förlora sin integritet och respekt i 
ögonblicket av födseln.

Med
elhö
g 
kvali
tet

2010 Lundgren 
Ingela

Women’s 
experiences of 
giving birth and 
making 
decisions 
whether to give 
birth at home 
when 
professional care 
at home is not an 
option in public 
health care

Att beskriva kvinnors 
upplevelse av 
barnafödande och att 
bestämma huruvida de 
vill föda hemma när 
professionell hjälp ej 
finns att tillgå via 
statlig vård.

Kvalitativ studie med 
intervjuer. Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades. Meningsenheter 
togs ut och teman och 
kategorier framkom.

7 kvinnor varav 4 födde 
hemma utan 
professionell assistans 
och 3 födde på sjukhus. 
Alla kvinnor var bosatta i 
Göteborg, Sverige.

Kvinnorna har en inre och en yttre bild av födande. 
Inre: De uttrycker förtroende för sig själva och att 
föda och i att ta beslutet om de ska föda hemma eller 
på sjukhus. Yttre: Bilden av födande som kommer 
från allmänheten och vården karaktäriseras av risker, 
fara och rädsla att föda. Förlossning ses som något 
dränerande. Kvinnorna väntade med att besluta var de 
ville föda, vissa ända fram till att värkarbetet startade. 
Kvinnorna kände sig ensamma och straffade. De 
mötte dock också stödjande barnmorskor och läkare 
som beskrev personalens perspektiv.

Med
elhö
g 
kvali
tet
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