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Sammanfattning 

Att föda barn är en unik händelse i kvinnans liv, och barnmorskorna är betydelsefulla för att 

det skall bli en så bra upplevelse som möjligt. En nationell undersökning från år 2008 visade 

att fler kvinnor skulle kunna tänka sig att föda i hemmet, om de hade möjligheten. Tidigare 

studie har visat att sjukvårdspersonalen har för lite kunskap om hemförlossningar, samt 

betydelsen av att föda hemma för den gravida kvinnan och ringa kunskap finns om 

barnmorskors attityder och tankar om hemförlossningar. Syftet med denna studie var att 

beskriva hur barnmorskor reflekterar runt kring planerade hemförlossningar. Tio 

barnmorskor, som inte arbetar med hemförlossningar, från förlossningsavdelningar, BB och 

mödrahälsovård i Mellansverige intervjuades, och intervjuer analyserades utifrån kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. I analysen framkom att barnmorskorna saknade kunskap 

omkring hemförlossningar samt hade fokus på risker, säkerhet, kontroll och krav, vilket 

påverkade tilliten till kvinnors förmåga att föda barn. Detta grundar sig bland annat i att 

barnmorskornas förhållningssätt till hemförlossningar påverkas av en fokusering på 

medicinska interventioner och en misstro till den normala förlossningen samt att 

barnmorskorna ansåg att kvinnor i dag har stora krav och kontrollbehov vid en förlossning. 

Barnmorskorna påpekade att det var en trygghet med den tekniska beredskapen samt 

övervakningen som finns på sjukhusen, vilket de påtalade att de skulle sakna att ha tillgång 

till vid en hemförlossning, vilket gjorde dem ovilliga till att arbeta med hemförlossning. För 

att bevara barnmorskekunskapen och förankring i en ”naturlig” fysiologisk process, bör man 

bara använda teknik samt göra inventioner i de fall då det är speciellt eller medicinskt befogat. 

 

Nyckelord: Barnmorskor, hemförlossning, reflektioner 
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1 Inledning 

Att föda barn är en unik händelse i kvinnans liv, och barnmorskorna är betydelsefulla för att 

det skall bli en så bra upplevelse som möjligt. Tidigare forskning har visat att tre procent av 

förstföderskor skulle kunna tänka sig att föda hemma nästa gång. I flera län saknas det 

barnmorskor som bistår hemförlossningar, och fördelningen av hemförlossningsbarnmorskor 

är ojämn i hela landet. De kvinnor som valde att föda hemma, önskade större delaktighet, 

tillit, trygghet samt att barnmorskorna var närvarande under hela förlossningen. Enligt 

barnmorskornas International Confederation of Midwives [ICM], skall barnmorskor stödja 

kvinnors rätt aktivt, till att delta i hennes beslut om vård. I vår uppsats vill vi belysa 

barnmorskors reflektioner omkring hemförlossningar, vilket blev ämnet i denna studie. Det 

finns studier som belyser kvinnors motiv till att föda hemma, men det saknas studier som 

belyser hur barnmorskor som inte har erfarenhet med hemförlossningar reflekterar kring detta. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Historiskt perspektiv och tillbakablick  

Vid inträdet i det moderna samhället förändrades barnmorskornas och läkarnas förhållanden, 

både professionella samt inbördes (Öberg, 1996). Upplysningstiden var början till ett helt nytt 

tänkande, och samtidigt med uppkomsten av den medicinska förlossningskonsten, inträdde 

läkaren i förlossningsrummet (Berg & Lundgren, 2010).  Beskrivningar av barnmorskans roll 

var självständighet med utgångspunkt i kvinnornas individuella behov, och samtidigt behålla 

sin professionella kontroll. På 1800 talet förändrades barnmorskornas tidigare självständiga 

arbete, då barnmorskereglementet innebar att man inte kunde arbeta som barnmorska, utan att 

vara examinerad. Detta fick stor betydelse för förlossningarna i hemmet, då de examinerade 

barnmorskorna samt läkarna blev pionjärer av den nya medicinska kunskapen, och tog med 

den in i förlossningsrummet. Barnmorskans examen innebar en förändring i 

förlossningsvården (Romlid, 1998).  

 

I samband med förlossningsvårdens hospitalisering på 1900 talet, blev förlossningsvården 

organiserad utifrån ett medicinskt perspektiv, och fokus blev komplikationer och risker i 

samband med förlossningen (Höjeberg, 2009). Avancerade övervakningsapparater 

utvecklades, vilket förbättrade resultaten vid komplicerade graviditeter och förlossningar då 
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mödra- och barnadödligheten sjönk till de lägsta i världen. De normala graviditeterna och 

förlossningarna påverkades av denna medikalisering (Lindberg, 2009). Öberg (1996) 

beskriver att läkarnas och barnmorskornas förhållanden förändrades då barnmorskorna fick 

träda tillbaka och blev underställda läkarna och den medicinska kontrollen. Reibel (2004) 

menar att föda barn på sjukhuset innebar att barnmorskornas roll förändrades successivt, då 

utvecklingen i förlossningsvården gick från en normal livshändelse, till en händelse med stort 

fokus på det medicinska.  

 

När läkarna blev fler, förlorade barnmorskorna rätten att använde tång, göra manuell 

vändning av barn i felläge samt manuell lösning av placenta, detta medförde att 

barnmorskorna fick träda tillbaka, då läkaren hade ensamrätt att utföra de mest medicinskt 

kvalificerade åtgärderna. Genusperspektivet på förlossningen fick en helt ny relation, läkaren 

som kontrollanten, och barnmorskorna som läkarna skulle kontrollera (Öberg, 1996). I dag är 

det kunskapen om en normal förlossning som styr barnmorskornas arbetsområde medans 

läkarnas arbetsområden grundar sig på sjukdom och medicinska komplikationer 

(Socialstyrelsen, 2001). 

 

2.2 Generell förlossningsvård – (Normal förlossning) 

Världshälsoorganisationen [WHO] har fastlagt vissa kriterier till att värdera en normal 

förlossning. Begreppet normal innebär dock vissa problem, då det kan variera över tiden och 

mellan olika kulturer. I ett globalt perspektiv är hemförlossning det normala, i Sverige 

sjukhusförlossning (Socialstyrelsen, 2001). Enligt WHO (1996), är kriterierna för normal 

förlossning: enkelbörd, graviditetslängd mellan 37+0 och 41+6 (veckor+dagar), vid 

förlossningens start föreligger inga medicinska riskfaktorer som uppskattas kunna påverka 

förlossningens förlopp eller utfall. Värkarbetet startar spontant, förlopp utan komplikationer 

från värkarbetets start till efter moderkakans framfödande, barnet föds spontant i 

huvudbjudning samt att mor och barn mår bra efter förlossningen. ICM definiera den normala 

förlossningen som en dynamisk process, där fysiologiska och psykosociala faktorer spelar en 

central roll, för mor och barn (ICM, 2008).   

 

Definitionen enligt WHO handlar om förloppet, snarare än på vilka medicinska och tekniska 

åtgärder som vidtas. Den klargör inte om exempelvis epiduralbedövning eller stimulering av 
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värkarna, under ett i övrigt normalt förlossningsförlopp, skall ingå i begreppet normal 

förlossning (WHO, 1996). Normalt förlossningsförlopp kan också vara något som 

barnmorskorna över tiden har valt att acceptera, som till exempel användande av 

smärtlindring. Det normala ligger när det naturnära, som få väljer att förlita sig på i dag 

eftersträvas.  Om en normal förlossning skulle vara utan medicinska interventioner, skulle få 

förlossningar i Sverige vara normala (Socialstyrelsen, 2001).  

 

Trä stetoskopet som används världen över av barnmorskor sedan 1800-talet och som används 

än idag för att avlyssna fostrets hjärtljud, är globalt sett barnmorskornas äldsta och viktigaste 

tekniska redskap tillsammans med händerna. Utöver yttre palpation och auskultation, följs 

förlossningsprogressen med vaginala undersökningar, där livmoderhalsens status och den 

ledande fosterdelens nedträngande i bäckenkanalen palperas (Socialstyrelsen, 2001). 

 

2.3 Intresse för hemförlossningar i Sverige 

Forskning visar att var tionde kvinna har en önskan att föda sitt nästa barn på annan plats, än 

på sjukhuset (Lindgren, 2008). I en studie av Jakobsen och Kastbom (2009) undersöktes 

kvinnors upplevelse av hemförlossning i Sverige och det framkom att sjukvårdspersonal hade 

för liten kunskap om vad en hemförlossning innebar, och betydelsen för den gravida kvinnan. 

För att hälso- och sjukvården skall kunna bemöta dessa kvinnor så behövs mera kunskap om 

hemförlossningar utifrån barnmorskors perspektiv, och dess betydelse. I Hildingsson, 

Waldenström & Rådestad (2003) studie framkom det att om kvinnorna kunde erbjudas att 

välja fritt, skulle hemförlossningarna vara 10 gånger fler än det är idag. Kvinnorna var 

intresserade av alternativa modeller för vård och de ansåg förlossningen vara en social och 

naturlig händelse, där deras behov borde beaktas.  

 

Tidigare forskning har främst studerat kvinnors upplevelse av att föda hemma. Det framkom 

att kvinnorna som hade planerat en hemförlossning undvek att diskutera det med personal 

inom sjukvården. I en svensk studie framkom att tre procent av förstföderskor, ett år efter 

förlossningen skulle kunna tänka sig att föda hemma nästa gång. Om det skulle omsättas 

innebär det att antalet hemförlossningar skulle bli runt två procent i Sverige, mot dagens tre 

promille. Fördelningen av aktiva hemförlossningsbarnmorskor är ojämn i landet, och i flera 

län saknas det barnmorskor som bistår hemförlossningar (Lindgren, 2008).  
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Inom Stockholms läns landsting kan ett bidrag ansökas om, för den som önskar en 

hemförlossning (vårdguiden, 2009). Det finns dock ett antal regler som måste följas, dessa 

regler har tagits fram för att kvinnan och barnet ska tas om hand på bästa möjliga sätt.  I 

Sverige finns ideella föreningar som arbetar med hemförlossningar, och som hjälpar kvinnan 

inför en planerad hemförlossning (Lindgren, 2008).  

 

2.4 Förhållanden runt hemförlossningar i andra länder 

I Danmark kan alla gravida kvinnor välja fritt om de vill förlöses i hemmet eller på sjukhus. 

Informationen ges vid både första och andra besöket hos läkaren eller barnmorskan, om 

kvinnan önskar en hemförlossning är den kostnadsfri. År 2010 var cirka en procent av alla 

förlossningar i Danmark hemförlossningar (Sundhedsstyrelsen, 2010). I Danmark finns 

privatpraktiserande barnmorskor som erbjuder såväl mödravård som assistans vid 

hemförlossning. Vid flera danska sjukhus finns projekt där den gravida kvinnan kan träffa sin 

barnmorska före förlossningen, oavsett om den kommer att ske på sjukhuset eller i hemmet  

(Lindgren, 2008). I Norge år 2010 var 1,6 av 1000 förlossningar planerade hemförlossningar 

(Medicinsk födselsregister, 2010).  Riktlinjerna för hemförlossning i Norge är de samma som 

för förlossning i Danmark (Lindgren, 2008). I Finland är det få barnmorskor som bistår 

hemförlossningar. De privatiserande barnmorskorna har haft svårt att få en ansvarsförsäkring 

och föräldrarna betalar själva förlossningen (Viisainen, 2001).  I Holland planeras cirka 

varannan förlossning till att ske i hemmet, och en tredjedel genomförs där. I Holland är 

perinatala mortaliteten jämförbar med Sverige (Lindgren, 2009). 

 

2.5 Kvinnors motiv för att föda hemma  

Kvinnor som väljer en hemförlossning skiljer sig från kvinnor som önskar sjukhusförlossning 

i Sverige (Lindgren, 2008). Kvinnorna föder fler barn, är oftare från ett annat europeiskt land, 

men mer sällan från andra världsdelar. Kvinnorna har högre utbildning, men lägre 

familjeinkomst. Motivet är ofta att de vill veta vilken barnmorska som ska vara med vid 

förlossningen, samt att de slipper sjukhusrutiner och förflyttning. De ser födelsen som en 

fysiologisk process, och upplever det tryggt att föda på en plats där de känner sig trygga och 

med människor de valt att ha med. År 2008 utkom den första nationella undersökningen av 

planerade hemförlossningar i Sverige i perioden 1992-2005. De kvinnor som planerade en 

hemförlossning önskade att uppleva kontakt med sin kropp, delaktighet, ansvar samt tillit till 
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sin egen förmåga under förlossningen. Att som kvinna ha träffat sin barnmorska och veta att 

hon skulle vara närvarande under förlossningen, var mycket betydelsefullt. Tillsammans med 

deras partner och hemförlossningsbarnmorskan hade de funderat över risker, men ville inte ta 

något samtal med läkare eller barnmorska från konventionella vården De intervjuade 

kvinnorna i studien beskrev att risken för komplikationer upplevdes mindre, på grund av en 

positiv relation mellan föräldraparet, och att de fick ett ökat behov att ta hand om sig själv och 

förlossningen i hemmet (Lindgren, 2008). I en studie av Lindgren, Hildingsson och Rådestad 

(2005) framkom det att ett sätt för föräldrarna att förbereda sig mentalt och intellektuellt var 

att läsa böcker, artiklar och samtala med andra kvinnor som hade gjort en hemförlossning.  

Detta medförde trygghet samt att de kunde förbereda sig inför hemförlossningen.  

 

Utifrån en vårdvetenskaplig livsvärld perspektiv kan barnmorskor, enligt Berg och Lundgren 

(2010) via öppenhet och följsamhet få ett redskap till att kunna förstå kvinnans levda värld. Vi 

upplever genom kroppen och har ett naturligt förhållningssätt till livet, men när kroppen 

förändras, som hos de gravida kvinnorna, så förändras också upplevelsen av ens egen identitet 

och förhållandet till omgivningen och däri att kroppen kan klara av att föda barn.  

 

I Borquez och Wiegers (2005) studie där kvinnor i Nederländerna som genomgått en normal 

förlossning hemma jämfördes med kvinnor som genomgått en normal förlossning på sjukhus, 

framkom det att kvinnorna som födde hemma upplevde mindre smärta, krävde mindre 

smärtlindring, tyckte att de kände sin barnmorska bättre och skattade sin förlossning högre än 

de som födde på sjukhus. Kvinnorna som födde på sjukhus betonade bekvämlighet, säkerhet 

samt att ha medicinsk hjälp tillgänglig. De kvinnor som födde hemma tyckte det var viktigare 

med trygghet i hemmet, vilket gjorde att de kände sig bekväma och kunde slappna av. 

 

2.6 Interventioner/medikaliseringen inom förlossningsvården 

Endast 10 % av förlossningarna på sjukhus i Sverige, sker utan medicinska inblandningar 

(Waldenström, 2007). Interventioner som CTG-övervakning, värkstimulerande dropp under 

öppningsskedet samt upprepade vaginalundersökningar genomförs på oklara indikationer  

(Sandin-Bojö, 2006). WHO:s rekommendation för graviditet och förlossning lyder:”The aim 

of the care is to achieve a healthy mother and child with the least possible level of 

intervention that is compatible with safety. The approach implies that: in normal birth there 
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should be a valid reason to interfere with the natural process”. Således bör interventioner 

undvikas men bör finnas att tillgå under den naturliga process som den normala förlossningen 

är (Waldenström, 2007).  Barnmorskor i I-länder har en benägenhet att underskatta kvinnors 

möjlighet att föda normalt, och överskattar fördelarna med medicinska interventioner (Mead 

& Kornbrot, 2004). I en studie av Blix (2009) framkommer det att den professionella 

identiteten påverkas av det tilltagande användandet av teknologi och tekniker såsom CTG och 

ultraljud. Samtidig är det en risk att barnmorskorna förlorar färdigheter, då det ökade 

användandet av det teknologiska, medför att den professionella kvalitén minskas. 

 

Interventioner vad gäller instrumentella avslut och bristningar förekommer mer sällan hos 

kvinnor med låg riskgraviditet om de genomgår en planerad hemförlossning, än om de föder 

sitt barn på sjukhus. Barn som föds vid planerad hemförlossning löper också mindre risk att 

bedömas ha apgar sju eller lägre, fem minuter efter födseln (Hutton, Reitsma & Kaufman, 

2009). Kvinnor som planerat föder hemma drabbas även i mindre utsträckning av stor 

blödning, sfinkterruptur, instrumentella avslut samt episiotomi i samband med eller efter 

förlossningen, jämfört med de som väljer att föda på sjukhus (Lindgren, Rådestad, 

Christensson & Hildingsson, 2008). En studie visade att endast 3 promille av 897 kvinnor 

som fött hemma drabbades av sfinkterskada (Lindgren, 2008). 

 

2.7 Barnmorskors kompetensområde samt utbildningens inriktning 

Enligt Barnmorskans kompetensbeskrivning skall arbetet utgå från en helhetssyn, samt ett 

etiskt och holistiskt förhållningssätt. Vidare ska den bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet, och utföras i enlighet med gällande författningar. Vården skall utgå från en 

värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn, och så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten, patienten skall visas omtanke och respekt 

(Socialstyrelsen, 2006). Barnmorskeprogrammet utbildar barnmorskor i att kunna bistå 

kvinnor vid en normal förlossning. Enligt WHO:s riktlinjer kan en normal förlossning ske på 

sjukhus, vid mindre födelsekliniker eller hemma (Lindgren, 2009). Vid 

barnmorskeutbildningarna bör kompetensbeskrivningen användas vid utformandet av 

utbildningen (Socialstyrelsen, 2006). 
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3 Problemformulering 

Studier indikerar att föda hemma har en positiv inverkan på kvinnans förlossningsupplevelse. 

I dag är det få barnmorskor som assisterar till en hemförlossning i Sverige, samtidigt som 

studier indikerar på att var tionde kvinna önskar föda sitt nästa barn på annan plats, än på 

sjukhus. Barnmorskeprogrammet utbildar barnmorskor i att bistå kvinnor vid en normal 

förlossning, och enligt WHO:s riktlinjer kan en normal förlossning ske även hemma. Oavsett 

ökad efterfråga behövs kunskap kring barnmorskors syn, då det påverkar mötet med kvinnor 

som önskar föda hemma. Studier med barnmorskor utan erfarenhet av hemförlossningar, 

verksamma inom mödravården, BB och förlossningsvården är därför av intresse. 

 

4 Syfte 

Att beskriva hur barnmorskor reflekterar kring planerade hemförlossningar 

 

5 Metod 

5.1 Ansats 

En kvalitativ metod har till syfte att förstå snarare än att förklara. Denna metod är lämplig vid 

forskning runt människors upplevelser, tankar, erfarenheter samt på områden där det inte 

finns så mycket tidigare kunskap (Malterud, 2009). Vi anser att en kvalitativ metod gör det 

möjligt att lyfta fram barnmorskors reflektioner. Genom en induktiv ansats analyseras 

intervjutexten förutsättningslöst, utan någon utarbetad mall, teori eller modell. (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008). Denna ansats ger en ram för vårt val av metod, och efterföljande 

empiri bearbetats. En kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera intervjuerna.  

Syftet med detta var att barnmorskorna kunde berätta med egna ord, erfarenhet och 

livsvillkor.  

 

Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på granskning och tolkning av texter, såsom utskrifter av 

bandade intervjuer, och används inom humanvetenskap och vårdvetenskap. Vårdvetenskapen 

bidrar med att utveckla och problematisera händelser inom vården (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008).  Denna metod anser vi som lämplig, eftersom vi kan få autentiska svar. 

Under intervjuerna kan vi stimulera intervjupersonen till att skapa större djup med hjälp av 

självreflektion, och metoden är unik att kunna beskriva och få fram kvalitativa aspekter i 
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intervjupersonens livsvärld, som är studies syfte (Kvale, 1997).  Individuella intervjuer med 

initialt öppna frågor har använts, för att inte vara medskapare i forskningsprocessen 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

 

5.2 Urval 

Tillstånd att genomföra intervjuerna har erhållits av verksamhetschefen, då det har behövts. 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var barnmorska som inte har någon egen 

erfarenhet från planerade hemförlossningar. Intervjuerna genomfördes på 

förlossningsavdelningar, BB och mödrahälsovård i september månad 2011 i Mellansverige. 

Några barnmorskor kontaktades direkt av författarna, några fick vi hjälp med att finna genom 

enhetscheferna. De som var positiva till intervjun fick både muntlig och skriftlig information 

(bil.2). Två tillfrågade avböjde att medverka på grund av arbetsbelastning, varav en 

rekommenderade en kollega som ville medverka, total intervjuades tio barnmorskor. Vid 

tillfället för intervjun arbetade tre på förlossningsavdelning, tre på BB avdelning, tre på 

mödrahälsovården samt en på rotation mellan samtliga avdelningar. Ingen hänsyn togs till hur 

länge barnmorskorna hade varit verksammas om barnmorskor, utan vi ansåg att mångfalden 

hade stor betydelse. 

 

5.3 Datainsamlingen 

Intervjuerna genomfördes enskilt, och vi intervjuade fem barnmorskor var. Intervjuerna 

genomfördes på respektive arbetsplats, förutom två barnmorskor som intervjuades på sin 

fritid, enligt dennes önskemål. Varje intervju varade mellan 20-30 minuter. 

Tre öppna frågor ställdes till alla intervjuade barnmorskor: Hur ser du på planerade 

hemförlossningar, har du någon erfarenhet av det? Vad är din inställning till planerade 

hemförlossningar? Samt: Hur förhåller du dig till kvinnor som vill föda hemma? Då vi ansåg 

att dessa skulle ge oss svar på vårt syfte, samt att barnmorskorna kunde berätta fritt kring sina 

tankar. Följdfrågor ställdes under intervjuns gång som: Kan du berätta mer om det? Kan du ge 

något exempel på? Kan du förklara ytterligare, hur du menar/tänker kring det? 
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5.4 Analys 

Analysen av intervjuerna genomfördes enligt en modell av Lundman & Hällgren-Graneheim 

(2008). Intervjuerna spelades in och transkriberades. Då en av författarna inte har Svenska 

som modersmål, transkriberades dessa intervjuer (5 stycken) av en utomstående, efter 

avidentifiering. För att få en helhetsbild lästes först texterna av var och en, sedan reflekterade 

vi tillsammans över texterna. Begreppen som ingår i analysbeskrivningen är enligt Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2008): meningsenhet, underkategori samt kategori. Författarna 

sökte först var och en och sedan tillsammans ut meningsbärande enheter i alla intervjuer. En 

meningsenhet är en meningsbärande del av texten som utgörs av ord, meningar eller stycken 

av texten (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Ur de meningsbärande enheterna 

framkom 10 subkategorier som sammanfördes till 5 kategorier totalt, exempel visas nedan. Vi 

började med att var för sig läsa igenom alla intervjuer, för att skapa en helhetsbild. Under 

processen gick vi från en helhet till del mellan hela texten och de meningsbärande enheter för 

att inte förvanska, utan vara sammanhangen trogna (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

Resultatet av dessa kategorier blev därefter ett tema där det latenta innehållet i intervjuerna 

framgår, det vill säga huvudkategoriernas underliggande innebörd. Temat fungerar som den 

röda tråden i analysarbetet, av meningar som återkommer i kategori efter kategori. Skapandet 

av detta kan ses som en pågående process genom hela analysarbetet. Genom att skapa ett tema 

får man svar på frågan: Hur? (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Meningsenheter Subkategorier Kategorier 

Oftast vet de på MVC inte vart de ska hänvisa kvinnor som 

vill föda hemma…  

Behovet av kunskap för att kunna 

bemöta kvinnorna 

Bristande kunskap  

omkring hemförlossning  

Det känns ju lite riskabelt då kanske man inte har 
kompetensen att avgöra om det är lämpligt eller inte 

När jag läste till barnmorska hade vi två tjejer som var på 

besök från Holland. Hemförlossningar för dem var ju 
världen…det var ju ingenting. 

 

 
Kunskap och utbyte av erfarenhet 

under utbildningen 

 
 

 

Man pratade positivt om att det skulle vara så naturligt som 

möjligt, men man gick inte så mycket in på hemförlossning i 

utbildningen 
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6 Forskningsetiska överväganden 

Innan studien genomfördes begärdes tillstånd av verksamhetschefer (bil.1). Vid 

forskningsprojekt finns det bestämmelser, som har med etiska riktlinjer för forskning gällande 

människor (Codex, 2010). De deltagande barnmorskorna fick först ett informationsbrev om 

studien (bil.2), därefter blev barnmorskorna tillfrågade muntligt av författarna, om de ville 

delta. Innan intervjuerna påbörjades, inhämtades samtycke, där det framgick på ett tydligt och 

informativt sätt, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst och utan att anledning kan 

avbryta sitt deltagande i studien, samt information om att resultatet behandlas anonymt. För 

att bevara de deltagande barnmorskornas integritet, har ingen obehörig under förloppet haft 

tillgång till materialet, förutom en person som transkriberat fem intervjuer. Etiska tillstånd 

behövs inte för studier inom högskoleutbildningen på avancerad nivå (SFS, 2003). 

 

7 Resultat 

Resultatet presenteras i fem kategorier som består av två subkategorier var, vilket har 

utmynnat i ett tema, som visas i tabellen nedan. 

 

Subkategorier Kategorier Tema 

Behovet av kunskap för att kunna 

bemöta kvinnorna 

Bristande kunskap  

omkring hemförlossning 

Att som barnmorska 

sakna kunskap omkring 

hemförlossningar samt 

att ha fokus på risker, 

säkerhet, kontroll och 

krav påverkar deras tillit 

till kvinnors förmåga att 

föda barn 

Kunskap och utbyte av erfarenhet 

under utbildningen 

Att få stöd av sina nära Hemmiljö och närståendes 

stöd Att få vara i det privata och få ta sin 

tid 

Att kvinnor vågar släppa kontrollen 

och föda barn 

Kvinnor idag har stora krav 

och behov av kontroll 

Kvinnornas behov av att känna sig 

trygg i födandet 

Att se förlossning som en 

medicinsk risk 

Att som barnmorska vara 

medveten om risker och 

säkerhet Att ha fokus på medicinsk och 

teknisk utveckling inom 

förlossningsvården 

Att som barnmorska våga möta 

kvinnor och kollegor i en 

diskussion 

Syn på och attityder till 

hemförlossning i samhället och 

verksamheterna 

Attityder i samhället och hälso-och 

sjukvården styr vår syn på 

hemförlossning 
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Temat som framkom ur de fem kategorier handlade om att barnmorskorna saknade kunskap 

kring hemförlossningar. De hade stort fokus på risker, säkerhet, kontroller och det ökade 

kraven från kvinnorna, kollegorna samt samhället, detta påverkade tilliten till kvinnornas 

förmåga att föda barn. 

 

7.1 Bristande kunskap omkring hemförlossning   

Barnmorskorna berättade om vilken betydelse och behov av kunskap om hemförlossningar 

som de ansåg sig behöva, samt hur de upplevde skillnader som fanns i deras 

barnmorskeutbildning.  

 

7.1.1 Behovet av kunskap för att kunna bemöta kvinnorna 

Barnmorskorna påpekade att de inte alltid visste så mycket om hemförlossning, och att det då 

var svårt att tala om eller rekommendera sådant som dem inte hade kunskap om hur 

verksamheten var. På mödravården uppgav någon barnmorska att de oftast inte visste vart de 

skulle hänvisa kvinnan, om de önskade en hemförlossning. När det var aktuellt behövde 

barnmorskorna på grund av sin osäkerhet ta reda på hur en hemförlossning går till. 

Barnmorskorna på mödrahälsovården ansåg att informationen om hemförlossning utesluts 

som alternativ, kanske på grund av rädsla och okunskap.  De flesta barnmorskor framhöll 

dock att de var positiva till hemförlossning och poängterade vikten av att få en positiv 

upplevelse av sin förlossning. Samtidig kände de själva deras bristande kunskap i ämnet, och 

kvinnorna fick själva ta reda på den information de behövde.  

 

”För jag är osäker på nu, om de fortfarande jobbar eller hur de gör” ”Jag skulle kolla upp 

först själv, det skulle jag nog göra för att få lite egen kunskap först om hur det fungerar och 

hur de jobbar, hur det tänker och så där”.  

 

Barnmorskorna berättade att de tyckte det skulle vara roligt att arbeta som i exempelvis 

Danmark och Holland. Att få arbeta i ett team och följa kvinnan hela vägen och vara med vid 

förlossningen. Barnmorskor påtalade att det fanns förlossningskliniker i Sverige, som 

återskapat en hemlik miljö samt arbetade med mödrahälsovård, förlossning och BB och 

önskade att det skulle vara mera så inom förlossningsvården. 
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”Det låter ju väldigt trevligt det där med att man har ett team som kommer hem, som de har i 

Danmark och Holland”  

 

7.1.2 Kunskap och utbyte av erfarenhet under utbildningen 

Barnmorskorna framförde att de saknade föreläsning och diskussion om hemförlossning i 

utbildningen. De skulle gärna haft föreläsning och fått mer kunskap om hemförlossningar i 

barnmorskeprogrammet. Det framkom dock att lärarna påverkade utbildningen beroende på 

deras egna erfarenheter. De av lärarna som hade jobbat med hemförlossningar, undervisade 

omkring ämnet i skolan och barnmorskorna framhöll att det var väldigt intressant, då det fick 

dem att reflektera samt öka deras förståelse för kvinnors önskan om att föda hemma. 

 

”Jag fick lära mig mycket om hemförlossningar när jag gick utbildningen av en lärare som 

jobbade med det, så därför vet jag så mycket” 

 

Barnmorskorna talade om att de skulle vilja åka på studiebesök, och se hur det fungerar i 

praktiken, till exempelvis Holland. Barnmorskorna kände att de inte hade tillräckligt med 

kunskap om hemförlossningar. Om de hade bättre kunskap skulle det vara lättare att tala om, 

informera och stödja kvinnorna som önskade eller frågade om hemförlossningar.  

 

”Det är svårt att rekommendera något, som man inte vet så mycket om ” 

 

7.2 Hemmiljö och närståendes stöd 

Barnmorskorna såg fördelar i att både familjen och miljön hade betydelse för att skapa 

trygghet vid en hemförlossning.  

 

7.2.1 Att få stöd av sina nära 

Barnmorskorna poängterade familjens betydelse vid en hemförlossning. De talade om att i 

många kulturer har familjen stor plats under förlossningen, vilket kan skapa trygghet för 

kvinnan. På sjukhusen finns ofta en begränsning i antalet personer som får följa med/närvara 

under förlossningen, vilket kan påverka kvinnans förlossningsarbete och möjlighet att känna 

trygghet för kvinnan. Barnmorskorna påpekade vidare att en begränsad besökstid efter 

förlossningen, kan resultera i att de åker hem direkt. Barnmorskorna talade om att en del 
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kvinnor önskade att träffa, eller ha hela sin familj med under förlossningen och kände sig 

trygg i detta, men på många sjukhus får kvinnan bara ha sin partner, eller kanske två personer 

med sig under förlossningen.   

 

”För mamma som föder barn, det känns tryggt att föda hemma med familjen nära”  

 

Även anknytningen och amningen talade barnmorskorna om att det kunde få en positiv 

inverkan vid en hemförlossning, då det på sjukhuset är rutiner som stör anknytningen, 

personal som skiftar och har olika budskap/råd, emedan allt sker i ett lugnare tempo i hemmet 

med familjen som stöd. 

 

7.2.2 Att få vara i det privata och få ta sin tid  

Barnmorskorna påpekade att miljön kan påverka kvinnors förlossning, och att i hemmet kan 

paret känna sig tryggare än i sjukhusmiljön. Många kvinnor skulle kunna bli lugnare i sin 

hemmiljö då ingenting stör, kvinnan/paret kan slappna av och vara trygg med sin barnmorska, 

som de träffat och känner sedan innan. Barnmorskorna talade om att de föreställde sig att en 

hemförlossning skedde i ett lugnare arbetstempo, då barnmorskorna endast har en patient, att 

anpassa sig till och jobba tillsammans med. På sjukhuset är det många olika personer som 

hjälper till, vilket kan skapa en stressig miljö för kvinnan. Vid hemförlossning finns det heller 

inte tekniska apparater, som kan skapa oro och stress.  

 

”Sjukhuset kan kanske skapa saker: Är det våran stress eller kvinnornas stress, eller varför 

blir det mycket komplikationer? Är det barnmorskorna som är oroliga eller kvinnan. Man 

kanske gör interventioner som inte skulle behövas – det tror jag kvinnor är rädda för. Man 

tittar hela tiden på diagram, tiden, progress – det kan skapa problem” 

 

Barnmorskorna angav att hemmiljön kan kännas bekväm och att kvinnan kan vara sig själv, 

till skillnad på sjukhuset där barnmorskorna kommer in och frågar hur det går, då 

barnmorskorna oftast har flera patienter samtidigt. Kvinnor kan uppleva som om att 

barnmorskor stör deras egen process i förlossningsarbetet. Samtidigt berättade barnmorskorna 

att en del kvinnor känner sig tryggare i sjukhusmiljön, på grund av alla tekniska möjligheter 

som inte finns tillgängliga i hemmet.   
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”Ja, just det och sen är det…vi kräver ju en väldigt hög medicinsk  säkerhet, och det gör 

kanske de som väljer en hemförlossning, men…jag tror att vi lite är så att vi lägger våra liv i 

sjukvårdens händer på något sätt och sen…och räknar med att dem fixar det här, och pigga 

barn och inte komplikationer” 

 

7.3 Kvinnor idag har stora krav och behov av kontroll 

Barnmorskorna reflekterade över vilken betydelse psykologi och att känna sig trygg och 

bekväm har, samt vilken roll det spelar i kvinnornas val vid förlossningen i hemmet och på 

sjukhuset.   

 

7.3.1 Att kvinnor vågar släppa kontrollen och föda barn 

Barnmorskorna reflekterade över hur psykologi spelade roll under förlossningen. Kvinnorna 

idag har stora krav och kontrollbehov, höga krav på att det måste gå bra och är rädda för att 

någonting ska hända. Väldigt få kvinnor vågar eller vill låta naturen ha sin gång fullt ut, och 

barnmorskorna upplevde att kvinnorna inte litade på sina egna kroppar. Barnmorskorna 

påpekade att kvinnan måste släppa kontrollen när hon föder barn, och lita på sin kropp. 

Samarbetet mellan kropp och själ är så betydelsefullt under förlossningen. En del kvinnor 

uppfattade barnmorskorna, som att de inte kände sig bekväma på förlossningsavdelningen. 

Barnmorskorna framhöll betydelsen av deras agerande kring kvinnorna, och vad miljön gör 

för förlossningen.  

 

”Ju mer förstår man vad viktigt det är, vad vi påverkar och vad det här lugnet gör för 

förlossningen, otrolig mycket psykologi i att föda barn”  

 

Barnmorskorna påtalade att för att flera kvinnor skall välja en hemförlossning, måste 

kvinnorna lite mer på sig själva, och på sin kropp innan en ändring på synsätt omkring 

hemförlossningar kan ske. Barnmorskorna hävdade också att de kvinnor som valde en 

hemförlossning var starka, naturnära, pålästa och självständiga kvinnor, som trodde på sig 

själva, och i att kunna föda barn.   
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”Att föda barn, det är både kropp och själ och så, man får inte glömma det här med själen 

och upplevelsen – inte tappa bort det i alt det här tekniska”  

 

Barnmorskorna angav att de oftare nu än för några år sedan stöter på kvinnor som är mera 

rädda för att föda barn. Kvinnorna uttrycker att de är rädda för att någonting skall hända med 

barnet, eller med sig själva. De är rädda för att förlossningen inte skall gå bra, och det kan 

påverka deras val av förlossning.  

 

”Jag stöter på lite oftare nu, att det blir lite dödsångest, alltså, tänk om jag inte klarar det, 

tänk om jag dör”  

 

7.3.2 Kvinnornas behov av att känna sig trygga i födandet 

Barnmorskorna reflekterade över tryggheten som har stor betydelse inför förlossningen. De 

upplevde ett ökande antal kvinnor som önskade gå på Aurorasamtal eller kejsarsnitt, då de var 

rädda att föda. Några barnmorskor talade om att de såg fördelar med hemförlossning, då de 

upplevde att kvinnor som väntade sitt andra barn var rädda att bli lämnade ensamma, de ville 

ha någon på rummet hela tiden, vilket inte alltid är möjligt på sjukhuset, då de oftast har flera 

patienter samtidigt. Samtidig betonade barnmorskorna, att de kvinnor som själva har valt en 

hemförlossning, kanske känner sig trygga med sitt val och att det därmed kan bli en bättre 

upplevelse för kvinnan.   

 

”Jag tror ju att den som vill föda hemma, har ändå ett visst mod och en trygghet i sig själv 

och tror ju på sig själv på ett annat sätt, att föda hemma”. 

 

7.4 Att som barnmorska vara medveten om risker och säkerhet 

Barnmorskorna talade om deras tankar kring att bistå en hemförlossning jämfört med att föda 

på sjukhus, barnmorskorna reflekterade här kring hjälpmedel samt teknisk utveckling.  

 

7.4.1 Att se förlossning som en medicinsk risk 

De flesta barnmorskor var positiva till en hemförlossning, men skulle inte vilja bistå. 

Barnmorskor som påtalade fördelar med en hemförlossning, påpekade vikten av ett säkert 

nätverk samt utbildningsbehov om det skulle fungera i Sverige. Andra barnmorskor kände 
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tveksamhet, och såg till riskerna med en hemförlossning, vad gäller att de skulle kännas 

ensamt om någonting skulle hända med barnet. Barnmorskor som berättade att de hade 

erfarenhet av många komplicerade förlossningar med stora blödningar, skulle inte vilja vara 

utan den akuta hjälpen som finns på sjukhuset. Däremot andra barnmorskor som talade om att 

de var mer positiva till en hemförlossning, arbetade främst med okomplicerade förlossningar, 

och såg inte till riskerna i samma omfattning. 

 

”Rädd för stora blödningar, de situationerna känns lite obehagliga. Jag skulle aldrig själv 

som barnmorska ställa upp och förlösa någon hemma, det skulle jag inte känna mig trygg 

med” 

 

Barnmorskorna såg även till riskerna med att föda på sjukhus, då det ofta används 

kontinuerlig CTG övervakning, vilket medför en oro att det ska hända något, då det letas efter 

avvikelser. Detta kan leda till onödiga interventioner, till exempel avslut med sugklocka eller 

akuta kejsarsnitt, och ut kommer ett barn med som mår mycket bra.  

”Tänk om man kunde låta det vara en stund, och inte forcera” 

 

7.4.2 Att ha fokus på medicinska och tekniska utvecklingen inom förlossningsvården  

Barnmorskorna framhöll att de kände en trygghet med övervakning under förlossningen. Bra 

med medicinsk vetenskap, då det kan resultera i att prova nya metoder och få en ökad 

kunskap utifrån det. Barnmorskorna berättade vidare att det är lätt att glömma bort, i det 

tekniska, att det är en naturlig process att föda barn och upplevelsen för kvinnan/paret. På 

sjukhuset forceras ofta förlossningen med värkstimulerande dropp, aktiv krystning, yttre press 

och sugklockor, vilket inte förekommer i hemmet. Barnmorskorna talade om att de kände en 

oro för den fortsatta tekniska utvecklingen, att det blir för mycket tekniskt med alla apparater, 

mätningar, vetenskap och att det naturliga och kvinnans behov glöms bort. 

 

”Medicinska säkerheten tar över mer och mer, det blir mindre normalt. Barnmorskan har 

tappat greppet, läkarvetenskapen kommer mer och mer in, det blir mindre naturligt, de är två 

så totalt olika utbildningar, dags för barnmorskorna att ta över igen” 
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Barnmorskorna reflekterade över förlossningsvården i framtiden angående den medicinska 

säkerheten, att det tänket fortsätter, men hoppas att förlossningsvården kan bli mer hemlik. 

Samtidigt påtalade barnmorskorna att de upplevde en ökad efterfrågan vad gäller 

fosterdiagnostik, planerade kejsarsnitt, vilket de inte ansåg höra ihop med hemförlossningar. 

 

7.5 Syn på och attityder till hemförlossning i samhället och verksamheterna  

Barnmorskorna reflekterade över hur hemförlossning diskuteras ute i verksamheterna, samt 

hur barnmorskornas synsätt samt okunskap avspeglar sig i diskussionen, och hur samhället 

påverkar.  

 

7.5.1 Att som barnmorska våga möta kvinnor och kollegor i en diskussion 

Barnmorskorna talade om att de tyckte att hemförlossningar skulle finnas som ett alternativ, 

vissa sa att de skulle rent av ville rekommendera det. Barnmorskorna påpekade dock att det är 

viktigt med bra information med för- och nackdelar, så kvinnan gör ett aktivt val, samt att inte 

romantisera en hemförlossning. En del barnmorskor betonade att de var rädda för att kvinnan 

kanske av rädsla, söker sig till en naturlig förlossning, i en flykt från verkligheten. Vidare 

framhöll de dock att om vi hade ett säkert nätverk kring hemförlossningar, med kontinuerliga 

träffar med samma barnmorska, så skulle dessa kvinnor förhoppningsvis fångas upp innan det 

var dags för förlossning. 

 

”Om jag föder hemma…naturligt… kommer nog allt gå bra” 

 

Barnmorskorna påpekade att hemförlossningar är ingenting som diskuteras ute i 

verksamheterna. Att kvinnor som planerade en hemförlossning undvek att tala om det med 

hälso- och sjukvården bekräftades av barnmorskorna. Vad de berodde på beskrevs av 

barnmorskorna såsom att: eftersom Sverige idag inte har traditionen eller kunskapen kring 

hemförlossningar, kan det leda till att kvinnan möts av fördomar eller negativa kommentarer, 

där hon behöver försvara sig och sitt ställningstagande. Barnmorskorna reflekterade över 

attityder som fanns bland kollegor, där det framkom till exempel att det är oansvarigt av 

kvinnan att välja en hemförlossning. Detta framhöll barnmorskorna hade en betydelse kring 

om kvinnan vågade tala om det med hälso- och sjukvården. Barnmorskorna framhöll att om 
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kvinnan möts av dessa kommentarer kan det leda till att kvinnan känner att hon är onormal, 

och att personalen kommer att motarbeta henne genom att avråda till en hemförlossning. 

 

”Det förstår jag…Barnmorskor i allmänhet blir lite smått irriterade om de hör att kvinnan 

vill föda hemma. Det vi inte vet eller kan visa siffror på, då låter kanske attityden negativ till 

hemförlossning” 

 

En del barnmorskor berättade att de hade kollegor som arbetade med hemförlossningar. De 

visste dock inte så mycket om det, då det inte talades om det på deras arbetsplatser. De 

barnmorskor som arbetade med hemförlossningar talade inte heller om det med sina kollegor. 

Vad det berodde på visste de inte säkert, kanske berodde de på att de barnmorskor som 

arbetade med hemförlossningar inte riktigt visste vad attityderna hos kollegorna var. 

Barnmorskorna reflekterade över att de kände av en viss atmosfär kring de barnmorskor som 

arbetade med hemförlossningar, då de var otroligt trygga i sin yrkesroll, och hade en stark tro 

till det naturliga, jämfört med på sjukhusen där barnmorskorna är mer säkerhetsmedveten och 

kontrollerade. Barnmorskorna sa att de trodde att de barnmorskor som arbetade med 

hemförlossningar blev väldigt motarbetade från sin omgivning, och trodde inte att samhället 

hade en positiv inställning till hemförlossningar, utan det var väldigt få, vissa grupper som såg 

positivt på det. 

 

”De som jobbar med hemförlossningar är modiga, jag beundrar dem att det har en sådan tro 

på det naturliga, som jag i viss mån saknar” 

 

7.5.2 Attityder i samhället och hälso- och sjukvården styr vår syn på hemförlossning 

Barnmorskorna ansåg att samhället idag inte är uppbyggt kring hemförlossningar, då det 

förväntas att allt ska gå bra, kvinnorna lämnar ingenting åt naturen. Det finns också många 

lagar och paragrafer som styr vårt arbete, men en önskan fanns att vårt samhälle hade en mer 

positiv inställning till hemförlossningar.  

 

”Samhället har gjort det normala: att föda barn, till något sjukt, att man skall föda på 

sjukhus” 
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Om hemförlossningar skulle debatteras öppet i massmedia och TV, framhöll barnmorskorna 

att de trodde att det skulle väcka tankar hos många kvinnor, mer än vad som framkommer. 

Om det diskuteras öppet och sprids mer information, framhöll vissa barnmorskor att 

efterfrågan skulle bli större. Att det i vissa län finns en förlossningspeng att ansöka om, var 

ingenting som diskuterades ute i verksamheterna eller med kvinnorna om. 

 

8 Metoddiskussion 

Forskning handlar om att finna ny kunskap, oftast finns dock flera sanningar. Inom kvalitativ 

forskning används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överfarbarhet för bedömning av hur 

trovärdigt ett resultat är. Trovärdighet handlar om att forskaren skall visa på sanningen i sina 

resultat (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Begreppet giltighet behandlar hur sant 

resultatet i studien är. Ett resultat anses giltigt, om det är representativt för syftet (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). Giltigheten bedöms även genom att titta på om rätt metod används i 

förhållande till syftet (Malterud, 2009). För att skapa giltighet, valdes i studien 

intervjupersoner från tre olika förlossningsavdelningar, mödravård samt BB avdelning, för att 

få en så stor variation som möjligt, vilket är syftet med en kvalitativ studie. Under 

intervjuerna stärktes giltigheten genom att enstaka kontrollfrågor ställdes, till exempel: Menar 

du att… eller: Kan du ge exempel på…. Det blir ett sätt att stämma av med informanten att 

intervjuaren uppfattat det som sagts på det sätt som personen avser. På liknande sätt 

kontrollerades informanterna under intervjuerna att de uppfattat frågorna rätt. 

Tillförlitligheten i studien ökar genom att metoddelen är tydlig med urval och analysprocess 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Då vi använt oss utav en känd analysmetod samt 

förklarat i arbetet hur genomförande har gått till, kan läsaren själv ta ställning till 

tillförlitligheten. Tillförlitlighet ökas genom att vi båda har läst igenom intervjuerna flera 

gånger, och gjort analysen tillsammans. Genom att barnmorskorna gavs möjlighet att berätta 

fritt kring sina tankar med egna ord samt att citat har presenterats i resultaten från 

intervjuerna, anser vi att tillförlitligheten stärks i studien. Vi har under arbetets gång 

reflekterat och diskuterat hur de olika kategorierna sammanförts till ett tema. Tabellen i 

resultatet hjälper läsaren att följa analysens gång, vilket ökar tillförlitligheten i studien. 

Begreppet överförbarhet är hur fynden i forskningen kan gälla utöver det sammanhang där de 

utforskats. Önskan är att fynden skall göra att andra förstår något bättre inom sitt område, 

forskaren skall därför sträva efter att nå överförbarhet till sin studie. Inom kvalitativ forskning 
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lägger forskaren fram fynden för att läsaren själv skall avgör studiens överförbarhet. 

(Malterud, 2009). Materialet är insamlat genom en begränsad mängd intervjuer, urvalet är 

begränsat och inte överförbart på en större mängt människor. Då vi genomfört intervjuerna på 

Mödrahälsovård, Förlossning samt BB anser vi att mångfalden har betydelse vad gäller 

överfarbarheten. Förslag kan ges på vilken överförbarhet studien har, men det är läsaren som 

sedan avgör om resultatet är överförbart till andra situationer och grupper (Lundman & 

Graneheim, 2008). För att kunna bedöma studiens överförbarhet, gjordes en noggrann 

beskrivning av urval, datainsamlingsmetod samt analys.  

 

Styrkan med studien är att intervjuerna har genererat en riklig och varierad datamängd. Vi 

anser att syftet med studien är uppnått, samt att innehållsanalysen genererat ett trovärdigt 

resultat. 
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9 Resultatdiskussion 

Utifrån vårt syfte att beskriva hur barnmorskor reflekterar runt omkring planerade 

hemförlossningar, avsåg vi att identifiera och belysa attityder utifrån barnmorskors 

perspektiv. Utifrån våra kategorier framkom ett huvudtema: Att som barnmorska sakna 

kunskap omkring hemförlossningar samt att ha fokus på risker, säkerhet, kontroll och krav 

påverkar deras tillit till kvinnors förmåga att föda barn.      

 

I resultatet reflekterade barnmorskorna om den medicinska säkerheten, samt den teknologiska 

utvecklingen, som de ansåg tog stor plats inom förlossningsvården. De flesta barnmorskorna 

påpekade att det var en trygghet med den tekniska beredskapen samt övervakningen som 

finns på sjukhusen, vilket de påtalade att de skulle sakna att ha tillgång till vid en 

hemförlossning, vilket gjorde dem ovilliga till att arbeta med hemförlossningar. Blix och 

Öhlund (2007) fann i sin studie att ett normalt intagningstest, kan få barnmorskorna att känna 

sig trygga över att barnet mår bra, vilket kan medföra en falsk trygghet, eftersom det inte 

alltid säger något om barnets tillstånd vid födelsen. Samtidigt framförde barnmorskorna i vår 

studie en frustration över alla PM, regler och rutiner att följa. Detta tankesätt kan förklaras 

utifrån en studie av Parratt och Fahy (2007) som menar att den västerländska 

förlossningsvården, är effektiviserad och strukturerad. Vi är lärda och ser det som att vårt 

logiska sinne förutsätter att den tekniska och medicinska säkerheten, kan kontrollera alla 

situationer. Det kan medföra svårigheter att kombinera ett medicinskt perspektiv med fokus 

på risker/säkerhet och med kvinnors perspektiv utifrån deras upplevelser. De hävdar vidare att 

säkerheten är abstrakt, eftersom den är svårt att definiera. Säkerheten kan illustrera hur 

svårpåverkad logiken kan vara. Det som bedöms som säkert, hänger ihop med logiskt, likaså 

det som är osäkert uppfattas som ologiskt. Till exempel säger logiken att miljön under 

förlossningen måste vara antingen säker (medicinska miljön på sjukhus) eller osäker 

(hemmiljön), den kan inte både vara säker och osäker, fast situationer både på sjukhus och i 

hemmet är både och. Detta sätt att resonera menar vi kan förklara varför barnmorskorna i vår 

studie ofta talade om den tekniska säkerheten, som finns på sjukhusen, vilket skapat dem en 

trygghet. Utifrån denna trygghet, som de ansåg som den säkra, är det inte så konstigt att den 

medicinska/obstetriska kunskapen har fått en allt större plats inom förlossningsvården idag, på 

bekostnad av barnmorskekonsten och kvinnornas upplevelser.  
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Barnmorskorna i denna studie längtade vidare efter att det skulle förekomma mindre 

interventioner, och bedömde att många gånger letades det efter avvikelser. Barnmorskorna 

framhöll vidare att forcering med hjälp av värkstimulerande dropp, yttre press, avslut med 

sugklocka eller kejsarsnitt förekom ibland i onödan. Detta stämmer samman med en studie 

från Cherniak och Fisher (2008) som fann att den obstetriska tekniken styr med fokus på 

interventioner, en förändring har skett bort från barnmorskornas självständiga arbete. 

Waldenström (2007) visar att endast 10 % av förlossningarna i Sverige idag, sker utan 

medicinsk inblandning. Dilemmat menar vi kan bli mellan att barnmorskorna skall kunna 

identifiera en normal förlossning, samt när de skall göra interventioner, vilket kan skapa en 

svår balans mellan personliga attityder och organisationens krav. Flera studier kommer fram 

till att i verkligheten finns en normalisering av teknologiska och medicinska åtgärder i 

förlossningsvården, samt att interventioner genomförs på oklara indikationer (Lewis & Rowe, 

2004; Sandin-Bojö, 2006). Lewis och Rowe (2004) påpekar vidare att detta medför att erfarna 

barnmorskorna, använder till exempel CTG som ett försvar, snarare än för att det finns en 

medicinsk indikation till att göra det.  

 

Barnmorskorna i vår studie påpekade att kvinnorna idag har stort kontrollbehov. 

Barnmorskorna reflekterade kring psykologi, vilket spelar en stor roll när kvinnan skall föda. 

Många barnmorskor påpekade detta tillsammans med en lugn och trygg miljö, där kvinnan 

känner sig trygg. Barnmorskorna påtalade att det positiva med en hemförlossning skulle vara 

att kvinnan känner sig trygg i sin egen hemmiljö. I tidigare studie från Borquez och Wiegers 

(2005) framkom att kvinnor som födde hemma kände en trygghet i hemmet, vilket gjorde att 

de kände sig bekväma och kunde slappna av. Barnmorskorna i vår studie som arbetat länge 

inom förlossningsvården framhöll att en lugn och trygg miljö har tidigare varit i fokus under 

förlossningsarbetet, men att det idag är förändrat och att förlossningen idag är medicinsk och 

liknar en intensivvårdsavdelning. Barnmorskorna upplevde att kvinnor är räddare nu än 

tidigare för att föda barn, att de inte litade på sina kroppar och i att kunna föda barn. 

Barnmorskorna hade erfarenhet av att det var fler kvinnor som önskade gå på Aurora-samtal, 

kvinnorna var rädda att bli lämnade ensamma på förlossningsrummet, och önskade en 

barnmorska närvarande hela tiden. Detta bekräftas i flera studier (Davis, 2010; Hindley, 

Hinsliff och Thomson, 2006; Hodnett, Gates, Hofmeyr, och Sakals, 2011) att närvaro 

påverkar förlossningen positivt, både fysiologiskt och emotionellt, vilket skapar en trygghet 
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och säkerhet. Hodnett et al (2011) menar vidare att de kvinnor som erhåller stöd upplever en 

ökad känsla av kontroll, vilket har betydelse för kvinnans förlossningsupplevelse. Utifrån 

resultatet i vår studie, att barnmorskorna upplevde en ökad rädsla hos kvinnorna i att kunna 

föda barn menar Berg och Lundgren (2010) att kvinnan upplever genom kroppen, och har ett 

naturligt förhållningssätt till livet, men när kroppen förändras, som hos den gravida kvinnan, 

så förändras också upplevelsen av kropp, identitet och förhållandet till omgivningen, och 

därmed att kunna klara av att föda barn. Barnmorskorna i vår studie upplevde det som att 

kvinnorna ville ha garantier på att allt skulle gå, bra och att sjukvården klarade av alla 

situationer. De påpekade att eftersom många av de födande kvinnorna har ett stort 

kontrollbehov, önskade de den teknologiska övervakningen. Barnmorskorna påpekade att om 

fler kvinnor skall föda hemma, måste kvinnorna först våga lita på att de kan föda barn, utan 

medicinsk hjälp. Enligt Barcley (2008) tror kvinnor mer på den obstetriska födseln, som kan 

ge dem mera kontroll över förlossningen. Även Borquez och Wiegers (2005) studie visade att 

kvinnor som födde på sjukhus betonade bekvämlighet, säkerhet samt att ha medicinsk hjälp 

tillgänglig. Vi tolkar det som att kvinnorna/paret kräver höga garantier och vill utnyttja den 

tekniska kunskapen som finns att tillgå, vilket påverkar barnmorskorna i deras tanke- och 

arbetssätt. Utifrån denna studies resultat ifrågasätter vi också om den tekniska tillgång som 

finns kan skapa mera rädsla, kontrollbehov samt osäkerhet kring förlossningen hos vissa 

kvinnor. Ifrågasättas kan också om barnmorskorna har glömt bort den fysiologiska delen i 

förlossningsvården idag, och om det är barnmorskornas samt förlossningsvårdens 

medicinsk/teknologiska fokus som påverkar kvinnans tilltro till sin kropp, samt sin förmåga 

att föda barn.    

 

I denna studie reflekterade barnmorskorna över den normala i förlossningsvården, och 

påpekade att det inte får glömmas bort att förlossningen är en naturlig process. Lewis och 

Rowe (2004) hävdar att många barnmorskor har förlorat förtroendet till den normala 

förlossningen. Verkligheten idag är en medicinsk utformning som dominerar 

förlossningsvården, och en definition av normal förlossning bör diskuteras. Flera studier 

(Kennedy & Shannon, 2004; Olsson, 2001) har genomförts där fokus varit att stödja den 

normala processen. Detta utifrån att barnmorskornas mål är att främja det normala i 

förlossningen, genom att stödja och stärka. Barcley (2008) menar att den mest mätbara 

interventionen i vården är ”kontinuitet”, det vill säga en stödjande relation mellan barnmorska 
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och kvinnan under förlossningen. Parratt och Fahy (2007) påtalar att när barnmorskorna är 

engagerade fullt ut, med att vara med kvinnan, kan kvinnan nå sin inre kraft under 

förlossningen. De framhäver vidare att barnmorskor behöver ha tilltro till att kvinnor har 

förmåga att föda. Kontakt med sin inre styrka behövs för att balansera, vägleda kvinnor och 

inte låta de medicinska/tekniska ta över när det inte finns befogenhet för att göra det.  Vi 

tolkar det som om det blir en kollision mellan att bevara det naturliga och normala i 

förlossningen samt följa den medicinska inriktningen, vilket kan medföra att det glöms bort, 

det naturliga och normala i förlossningsvården. Detta bekräftas i en studie från Blix-

Lindström, Johansson och Christensson (2006) där det framkom att barnmorskorna ofta tyckte 

det var en svår balans, att identifiera en normal förlossning och att bevara den. Davis (2010) 

hävdade att barnmorskorna istället för att tänka att ”kvinnorna vill ha mer kontroll” skall 

tänka att ”kvinnorna önskar en trygghet”. Genom att barnmorskorna övar och tydliggör det 

”normala” så menar studien att vi kan få det ”normala” tillbaka. Kennedy och Shannon (2006) 

menar i sin studie att barnmorskor kan använda sig av tidigare erfarenheter, för att stödja och 

främja det normala i förlossningen, och inte enbart fokusera på riskerna. Vi frågar oss hur 

detta påverkar de barnmorskor som inte har så mycket tidigare erfarenheter att tillgå, i denna 

högteknologiska förlossningsvård som bedrivs idag. 

 

ICM definierar en normal förlossning: att den startar, fortlöper och avslutas spontant, utan 

någon form av inventioner, medicinsk eller operativ handling, mor och barn skall mår bra 

efter förlossningen. Enligt WHO är definitionen på en normal förlossning: att den startar 

spontant och är av låg risk i början samt att barnet föds spontant i huvudbjudning i fullgången 

tid. Efter förlossningen skall mor och barn vara i gott skick. Vi tolkar dessa definitioner som 

att ICM innefattar både fysiologiska och psykosociala samspelet till skillnad mot WHO som 

är mer styrt av en medicinsk inriktning, där det läggs större vikt på det som avviker en normal 

förlossning.  I barnmorskornas kompetensbeskrivning (Barnmorskeförbundet, 2007) står det 

beskrivet att barnmorskor skall tillämpa kunskaper om normal förlossning. Detta i jämförelse 

till den svenska förlossningsvården, som har utgångspunkt enligt WHO definition på en 

normal förlossning (Socialstyrelsen, 2001). Det anser vi kan bli ett dilemma då WHO är ur 

medicinsk inriktning som styr förlossningsvården idag och som genomsyrar barnmorskornas 

tankesätt, vilket kan medföra att många barnmorskor ser vissa interventioner som normala i 

förlossningsvården och inte ifrågasätter eller reflekterar om innebörden av dem. 
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10 Studiens kliniska betydelse 

Genom att synliggöra barnmorskornas reflektioner möjliggör det en mer öppen diskussion om 

att föda hemma i verksamheterna samt i samhället. Detta kan medföra att barnmorskorna 

börjar reflektera över hur förlossningsvården har förändrats och är påverkad av olika 

tankesätt. Förlossningsvården idag är en medicinsk händelse. Om den ska ses och fungera 

som en normal fysiologisk händelse, behövs en stödjande miljö. Hur inverkar det att de 

riktlinjer som förlossningsvården utgår ifrån är baserad på Socialstyrelsen och WHO:s 

definition, som utgår från det som avviker en normal förlossning i jämförelse med ICM:s 

definition?  

 

 

11 Slutsats 

Föreliggande studie indikerar att barnmorskorna har en positiv inställning till hemförlossning, 

men att få kan tänka sig att bistå, på grund av rädsla för risker och komplikationer. Genom att 

bekräfta och stödja det ”normala” skapar och förstärker barnmorskorna kvinnans tilltro till 

hennes förmåga att föda barn, samt förtroendet till de kvinnor som önskar, eller har beslutat 

att genomföra en hemförlossning. För att bevara barnmorskekunskapen och förankring i en 

”naturlig” fysiologisk process, bör man bara använda teknik samt göra interventioner i de fall 

då det är speciellt eller medicinskt befogat. 

 

12 Framtida forskning 

Vi anser att det finns ett behov av att vidareutveckla svensk forskning inom barnmorskors 

reflektioner omkring planerade hemförlossningar. Utvecklad kunskap inom området skulle 

kunna medföra att barnmorskor får ett nytt synsätt på sig själv och den tekniska utrustningen, 

vilket kan förändra synen på förlossningsvården idag.  
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14 Bilagor 

14.1 Bilaga 1 

Till verksamhetschefen 

Vid……………………kliniken 

………………………..Sjukhuset 

 

Vi heter Ulrika Bagstevold och Maiken Nielsen och studerar till barnmorska vid Högskolan i 

Borås. I vårt examensarbete, omfattande 15 poäng, har vi valt att studera: Barnmorskors 

förhållningssätt till hemförlossning (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens 

innehåll och upplägg). Vi är därför mycket intresserade av att få genomföra studien vid 

………………kliniken, ………………sjukhus/lasarett. 

 

Om du godkänner att studien genomförs vid ……………..kliniken, är vi tacksamma för Din 

underskrift av denna bilaga, som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig 

tveksam till att studien genomförs på kliniken, är vi även tacksamma för besked också. 

Har du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Vänlig hälsning 

Ulrika Bagstevold  &  Maiken Nielsen 

073-985 44 22   

bagstevold@hotmail.com  maikenrosen@hotmail.com 

Handledare: Eva Robertson, mail: Eva.robertson@hb.se 

Jag godkänner härmed att Ulrika Bagstevold & Maiken Nielsen får utföra studien om 

Barnmorskors förhållningssätt till hemförlossning på kliniken under följande tidsperiod 

__________________ 

Ort & Datum 

__________________________ 

Verksamhetschef, namnteckning 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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14.2 Bilaga 2 

 

Vår magisteruppsats syfte är att få reda på barnmorskors förhållningssätt till 

hemförlossningar. Vilka attityder finns bland verksamma barnmorskor i Sverige, och vad är 

det som påverkar dessa? Vi vill med denna studie ta reda på barnmorskors egna tankar om 

vad som påverkar dessa. 

 

Vi vill därför tillfråga barnmorskor med olika bakgrund om att få intervjua dem om deras 

egna förhållningssätt. 

 

Vi skulle vilja intervjua Dig, som tar cirka 30 min, på din arbetsplats eller om Du föredrar 

någon annan plats/lokal. Intervjun görs av en av oss och samtalen kommer att spelas in på 

band, för att kunna sammanställa dem vetenskapligt senare. 

 

Du är helt anonym och i sammanställningen är ditt namn och det som kan vara personligt 

avidentifierat, så ingen identifiering kan ske. Deltagandet är helt frivilligt och ditt 

godkännande av deltagande är även skriftligt, där också information ges om att kunna avbryta 

samarbetet när som helst om Du så önskar. 

 

Om du har några frågor kontakta:  

Ulrika Bagstevold, tel: 073-985 44 22 (bagstevold@hotmail.com) eller  

Maiken Nielsen, tel:            (mail) 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ulrika Bagstevold & Maiken Nielsen 

 

 

 

 

 

 


