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Abstrakt 

Bakgrund: I ett hundratal länder erbjuds kvinnor som genomgått lågriskgraviditet möjlighet 

till vattenförlossning. I ett fåtal länder, däribland Sverige, är vattenförlossning ett 

kontroversiellt ämne som inte är vanligt förekommande trots att studier visat fördelar för den 

födande och även för barnet. Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelser av vattenförlossning.  

Metod: Studien genomfördes med kvalitativ design. En webbenkät med semistrukturerade 

öppna och slutna frågor utformades från en validerad enkät. Innehållsanalys genomfördes 

med induktiv ansats. Resultat: Kvinnor som genomgått en vattenförlossning hade upplevt att 

de ”ägde” sin förlossning och själv hade haft möjlighet att styra hur de önskade föda, de 

beskrev även att känslan av delaktighet varit betydande. Det framkom att vattnet upplevts haft 

stärkande och positiva egenskaper som främjade kvinnornas egna förmågor. En annan viktig 

aspekt beskrevs vara stödet från partner och barnmorska.  

 

 

Nyckelord  

Vattenförlossning, vattenfödsel, upplevelser, kvinna. 
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Problemområde  

Vattenförlossningar förekommer på flera håll i Europa, Kanada, Asien, Oceanien. I 

Storbritannien är det en integrerad vårdform som erbjuds på de flesta sjukhus (Garland, 2011). 

I Sverige blev vattenförlossningar ett kontroversiellt ämne efter att ett barn dog i samband 

med en vattenförlossning i hemmet på 90-talet. Efter denna händelse förekommer 

vattenförlossningar enbart på ett fåtal sjukhus i Sverige (Vårdfokus, 2019).  

 

Resultat från flertalet studier genomförda i Europa belyser att vattenförlossningar förknippas 

med bättre förlossningsupplevelse och minskad förlossningssmärta enligt de födande 

kvinnorna. Studierna belyser även en ökad sannolikhet för intakt perineum, minskad 

förekomst av episiotomier och minskad blödningsrisk postpartum (Nutter et al., 2014). 

Ulfsdottir et al. (2017) studieresultat beskriver att det inte föreligger någon skillnad avseende 

maternellt eller fetalt utfall mellan vattenförlossningar och förlossningar på land. 

  

Tidigare studier inom ämnet belyser vattenförlossningar i relation till andra faktorer, 

exempelvis jämförande studier mellan förlossningar på land och vattenförlossningar, kvinnors 

upplevelser av vattenförlossningar och neonatalt utfall eller bristningsfrekvens i samband med 

vattenförlossningar (Dahlen et al., 2013). Inga studier om enbart kvinnors upplevelser av 

vattenförlossningar har hittats trots eftersökning. Därför är det av vikt att undersöka detta 

område för att veta hur barnmorskor kan bemöta kvinnor som önskar föda i vatten. 

Vattenförlossningar är vanligt förekommande i våra grannländer och efterfrågan ökar i 

Sverige. Det är därför av betydelse med fler studier som ger mer evidens i ämnet för att 

möjliggöra en säker och evidensbaserad vård för de födande kvinnorna. 

Bakgrund  

Förförståelse 

Begreppet förförståelse används för att beskriva forskarens tidigare kunskaper inom aktuellt 

forskningsområde som kan färga studiens resultat på grund av förutfattade meningar 

(Jakobsson, 2011). Studieförfattarna har tidigare erfarenhet av förlossningar på land men 

besitter ingen tidigare kunskap eller erfarenhet om vattenförlossningar. 
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Definition 

Vid en vattenförlossning föds hela barnet fram under vattenytan utan att komma i kontakt 

med luft (Ulfsdottir, 2016). 

 

APGAR är en bedömning som görs av det nyfödda barnets vitalitetstecken vid en, fem och tio 

minuters ålder. Bedömningen inkluderar hjärtfrekvens, andning, hudfärg, muskeltonus och 

retbarhet. Det nyfödda barnet kan få 0-2 poäng per vitalitetstecken. Högsta möjliga APGAR-

poäng är 10-10-10 (Wiklund, 2016). 

Vattenförlossningar genom tiderna 

Den första dokumenterade vattenförlossningen skedde år 1803 i Frankrike.  De positiva 

egenskaperna med vattenförlossningar spreds på 1970-talet av Igor Tjarkovskij för att sedan 

fortsätta spridas in på 1980-talet av obstetrikern Michel Odent (Odent, 1983). Idag sker 

vattenförlossningar i cirka 100 olika länder både i hemmen och på sjukhus (Garland, 2001). I 

Sverige avrådde Socialstyrelsen år 1993 från vattenförlossningar då ett barn dött i samband 

med en vattenförlossning i hemmet. En noggrann utredning utfördes av det vetenskapliga 

rådet för neonatologi och av Hälso- och sjukvårdsnämnden. De förstnämnda framkom till att 

barnet dog på grund av postasfyktisk encefalopati, en hjärnpåverkan som uppstår efter 

syrebrist, i kombination med att ha aspirerat badvatten. Hälso- och sjukvårdsnämnden 

framkom till att orsaken kring barnets död inte gick att fastställa (Vårdfokus, 2019). Den 

avrådan som funnits avseende vattenförlossningar är sedan år 2002 inte längre giltig på grund 

av inaktualitet (Vårdfokus, 2019). 

Vatten som smärtlindring under förlossning 

Genom att använda vatten som smärtlindring under förlossning tillämpas grindteorin. Detta 

innebär att överföringen av nervstimuli som orsakar smärta förhindras på väg till hjärnan 

genom beröring eller stimuli från varmt vatten. Grindteorin har även visat sig ha en lugnande 

effekt.  För kvinnan kan ett bad eller en dusch ha en avslappnande, lugnande effekt och 

minska smärtan under öppningsskedet (Cluett & Burns, 2009; Norrbrink & Lundeberg, 2014).  
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Handläggning och kriterier 

I Sverige erbjuder tre sjukhus vattenförlossningar, BB Stockholm, Södersjukhuset och Ystad 

lasarett. Universitetssjukhuset i Linköping erbjuder vattenförlossning om kvinnan medhar 

förlossningspool. För att en kvinna ska få föda i vatten på ovannämnda kliniker måste hon 

vara frisk, uppnått fullgången tid (graviditetsvecka 37+0) ej vara överburen (graviditetsvecka 

42+0), haft en okomplicerad graviditet, förlossningen ska förväntas bli normal, fosterljuden 

ska vara normala och det får inte föreligga blödningsrisk. Kvinnan ska ha god rörlighet och 

kunna ta sig i och ur badkaret på egen hand och symfys-fundus (SF) mått ska vara normalt. 

Kvinnan ska inte ha drabbats av någon bristning i ändtarmsmuskeln vid tidigare förlossningar 

och vid vattenavgång ska fostervattnet vara klart. Ovanstående kriterier överensstämmer med 

de brittiska rekommendationerna för vattenförlossning (BB Stockholm, 2020; Royal College 

of Obstetricians and Gynaecologists and Royal College of Midwives, 2020). Utöver 

ovannämnda kliniker finns ett trettiotal barnmorskor i Sverige som bistår vattenförlossningar i 

hemmet, kriterierna för att detta ska genomföras är desamma som gäller för 

vattenförlossningar på sjukhus (Föda hemma, 2020).  

 

Vid en vattenförlossning ska vattentemperaturen inte överstiga 37,5 grader Celsius då högre 

temperaturer medför en risk för takykardi hos barnet. Fosterljuden auskulteras regelbundet 

med 15-30 minuters mellanrum. Under utdrivningsskedet är det viktigt att framfödseln sker 

under vatten ytan utan kontakt med luft, det är därför väsentligt att badkaret eller 

förlossningspoolen är tillräckligt djup. Skulle barnet komma i kontakt med luft under 

utdrivningsskedet avslutas förlossningen på land då det annars föreligger risk för aspiration 

(Ulfsdottir, 2016). När barnet föds från vatten till vatten hålls andan genom dykreflexen som 

är aktiverad via kemoreceptorer vid barnets näsa och mun. Först när dessa receptorer kommer 

i kontakt med luft tas det första andetaget. Så länge barnet är under vattenytan förses barnet 

med syre via navelsträngen. Då syreutbytet i navelsträngen minskar efter partus bör det inte 

dröja alltför länge innan barnet lyfts till ytan (Ulfsdottir, 2016). 

Vattenförlossningar sett från olika perspektiv 

Kvinnan 

En jämförande kohort studie genomfördes i Sverige med 215 deltagande kvinnor (Ulfsdottir 

et al., 2019). Studien avsåg att undersöka om det förelåg någon skillnad avseende 
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förlossningsupplevelse mellan kvinnor som fött i vatten och kvinnor som fött på land. I 

resultatet framkom att de kvinnor som fött i vatten haft en bättre förlossningsupplevelse och 

kortare förlossningar. Det förelåg även en minskad risk för andra gradens bristningar och färre 

medicinska interventioner utfördes. Detta studieresultat stärks av en studie som genomfördes i 

Portugal där 90 kvinnor deltog (Camargo et al., 2018). Det framkom att kvinnor som fött i 

vatten haft kortare förlossningar, den aktiva fasen hade varit kortare och utdrivningsskedet 

snabbare. I en studie från Australien (Dahlen et al., 2013) där 6144 kvinnor deltog jämfördes 

frekvensen av perineala bristningar, postpartumblödningar och fem minuters APGAR-poäng 

hos barnen till kvinnor med lågriskförlossningar som fött i vatten jämfört med de som fött på 

land. Det framkom att vattenförlossningar ledde till minskad frekvens av bristningar grad I-

IV, episiotomier och postpartumblödningar, jämfört med förlossningar på land. Liknande 

resultat framkom i den svenska studien av Ulfsdottir et al. (2017) där 306 kvinnor deltog. De 

fann att vattenförlossningar hade en skyddande effekt avseende bristningar av första och 

andra graden i jämförelse med förlossningar på land.  

Barnet 

Vattenförlossningar möter ofta motstånd av oklara anledningar (Ulfsdottir et al., 2017; Dahlen 

et al., 2013). Det är framförallt neonatologer som är rädda för att barnen ska drabbas av 

komplikationer (Committee on obstetric practicer & american academy of pediatrics, 2014). 

Taylor et al. (2016) genomförde en studie i england där resultatet visade att den fetala 

dödligheten var densamma om barnet fötts i vatten eller på land vilket stärks av Ulfsdottir et 

als. (2019) studie. Dahlen et al. (2013) fann ingen skillnad i APGAR-poäng efter fem minuter 

hos barn som fötts i vatten jämfört med barn som fötts på land. Detta stärks av Camargo et 

als. (2018) studieresultat som belyser att det neonatala utfallet inte påverkades negativt under 

vattenförlossningar då normal fosterhjärtfrekvens upprätthölls och APGAR-poängen var 

högre än sju, både under den första minuten och under den femte minuten efter partus. 

Ulfsdottir et al. (2019) poängterade att antalet neonatalvårdstillfällen var oberoende om 

barnen fötts i vatten eller på land. Dock hade tre barn som fötts i vatten drabbats av spontan 

navelsträngsruptur vilket innebär att navelsträngen går av under förlossningens slutskede då 

barnet förlöses. Ulfsdottir et al. (2019) menar att det är viktigt för barnmorskan som bistår en 

vattenförlossning att vara uppmärksam så att detta inte sker. 
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Barnmorskan 

Det finns begränsad forskning som undersöker barnmorskors utbildning, kunskap och praxis 

kring vattenförlossningar. Lewis et al. (2018) belyser detta i sin australiensiska studie där 27 

av 29 barnmorskor uppgav sig kompetensmässigt säkra att bistå vattenförlossningar. Detta 

studieresultat baserade sig på barnmorskornas kunskap, utbildning och erfarenheter som de 

erhållit genom att praktisera vattenförlossningar. Vidare kände barnmorskorna sig säkra på att 

ta hand om kvinnor i vatten under alla tre faserna av förlossningen och beskrev det som en 

kvinnocentrerad atmosfär och en ostörd plats. Utmaningar som barnmorskan kunde uppleva 

var att miljön på förlossningsavdelningen inte möjliggjorde för vattenförlossningar, ett 

exempel var avsaknaden av badkar. I en annan australiensk studie av Cooper et al. (2018) 

framkom att det forskats för lite om vad barnmorskan hade för upplevelser och erfarenheter 

av vattenförlossningar. Vidare menar Cooper et al. (2018) att det finns för lite riktlinjer att 

använda sig av i praktiken. De 234 barnmorskor som deltog i studien beskrev 

vattenförlossningar som en positiv arbetsuppgift och beskrev fördelar som en avslappnad 

kvinna, mindre smärta och en positiv förlossningsupplevelse. Utmaningar vid 

vattenförlossning upplevdes vara att uppskatta blodförlust och blödning postpartum. Andra 

utmaningar barnmorskorna kunde uppleva var bristen på personal och negativa attityder till 

vattenförlossning (Cooper et al., 2018). 

Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen “The theory of birth” beskriver vilken inverkan miljön runt den 

födande kvinnan har för förlossningsupplevelsen (Fahy & Parratt, 2006). Förlossningsplatsen 

ska inte enbart handla om bevakning av mor och barn, utan också upplevas som en 

avslappnande miljö, vilket vatten kan bidra till för många kvinnor. För att kvinnan ska få en 

positiv förlossningsupplevelse behöver hon uppleva styrka, kontroll och självbestämmande i 

födelseprocessen. Detta är faktorer som inkluderas i teorin för att skapa en ideal födelseplats, 

som en vattenförlossning kan tänkas ha. Fahy et al. (2011) lyfter vikten av “midwifery 

guardianship”, en del i denna teori beskriver att barnmorskan ska ha ett integrerat arbetssätt 

för att skydda kvinnan och miljön hon önskar föda i. Genom att barnmorskan visar respekt för 

kvinnans värderingar och önskemål stärks kvinnans förmåga att känna sig trygg och säker 

som exempelvis under en vattenförlossning. Arbetssättet som barnmorskan använder sig av 

främjar kvinnans förlossningsupplevelse och gör att hon lättare kan anpassa sig till sin nya 
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föräldraroll. Det minskar även risken för medicinska interventioner vilket är fördelaktigt för 

både mor och barn (Fahy et al., 2011). 

 

Barnmorskan ska arbeta för att förlossningar ska ses som en normal händelse oavsett hur 

kvinnan önskar föda (Nutter et al., 2014). Sandin-Bosjö och Kvist (2008) fann i sitt 

studieresultat att den evidensbaserade förlossningsvården som erbjöds i Sverige var starkt 

begränsad. Vidare förelåg stora skillnader mellan olika sjukhus vilket antydde att 

förlossningsvården styrdes av personliga värderingar och inte efter evidens. 

Barnmorskeförbundet (2020a) beskriver att en barnmorska ska ha ett kritiskt och 

reflekterande förhållningssätt över nya samt gällande rutiner och riktlinjer, detta för att 

säkerställa att den födande kvinnan erbjuds evidensbaserad vård.   

 

Cluett et als. (2018) genomförde en litteraturstudie där resultatet visade att vattenförlossningar 

var ett ämne som diskuterades bland barnmorskor och de som var engagerade i ämnet menade 

att det förelåg en okunskap avseende vattenförlossningar vilket kunde leda till att metoden 

inte används. Det framkom också att tillgänglig forskning begränsade av heterogenitet samt 

att inga studier hade genomförts ur ett barnmorske- eller kvinnoperspektiv (Cluett et al., 

2018). Undersökningsresultat i föreliggande studie kan komma att vara betydelsefulla för 

hälso-och sjukvårdspersonal för att kunna tillgodose kvinnornas önskemål så att de kan 

erbjudas den förlossningsmiljö som de själva önskar. 

Syfte  

Syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av vattenförlossningar. 

Metod   

 

För att undersöka kvinnors upplevelser av vattenförlossningar genomfördes en studie med 

kvalitativ ansats med både öppna och slutna frågor. Föreliggande studie hade i huvudsak en 

kvalitativ ansats med kvantitativa variabler som komplement.  
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Urval  

Ett urval av respondenter görs för att belysa det som ska undersökas med så stor variation som 

möjligt (Henricson & Billhult, 2012). Inklusionskriterier för studien var kvinnor som fött barn 

i vatten. Exklusionskriterier för studien var kvinnor som ej hade tillräcklig läs och 

skrivförståelse för det svenska språket för att de skulle förstå och göra sig förstådda i skrift, 

kvinnor som gått upp ur vattnet strax innan födelseögonblicket samt de kvinnor som fött barn 

i vatten för mer än fem år sedan.  

Instrument 

Instrument till aktuell studie utformades som en kvalitativ enkät (Skärsäter & Ali, 2012). 

Enkäten (bilaga 1) till studien utgick ifrån en validerad enkät innehållande 22 frågor om 

kvinnors förlossningsupplevelser som utformats och granskats av läkare och barnmorskor 

med kunskap inom ämnesområdet (Denckert et al., 2010). Från den validerade enkäten valdes 

17 frågor ut och omformulerades för att besvara studiens kvalitativa syfte. Enkätfrågorna 

ställdes på ett sådant vis att inga personliga värderingar eller åsikter från forskarna skulle 

kunna påverka svaren på frågorna (Billhult & Gunnarsson, 2012a).  

 

Enkäten till föreliggande studie innehöll totalt 17 frågor varav 15 med öppna svarsalternativ, 

utöver dessa fanns två enkätfrågor som handlade om kvinnornas upplevelser av smärta. En av 

dessa två frågor handlade om smärtan under latensfas- och aktiv fas och redovisas under 

sociodemografiska variabler. Den andra frågan var en sammanfattning av den totala 

upplevelsen av smärta under vattenförlossningen, dessa frågor besvarades med hjälp av en 

sjugradig Likertskala. En Likertskala används för att bedöma respondenternas attityd 

gentemot någonting, som i detta fall smärta. Detta sker genom att respondenterna tar ställning 

till olika påstående som finns i en flergradig skala, exempelvis 1 minsta tänkbara smärta -2-3-

4-5-6- 7 värsta tänkbara smärta (Jakobsson, 2011).  Syftet med att använda en kvalitativ 

enkätstudie var att få en fördjupad förståelse av individuella upplevelser (Gunnarsson & 

Billhult, 2012). En pilotstudie genomfördes för att kontrollera att enkäten uppfattades såsom 

den var tänkt (Jakobsson, 2011). Pilotstudien genomfördes genom att länk till aktuell enkät 

skickades till en kvinna som genomgått vattenförlossning. Kontakten med denna kvinna 

etablerades när vederbörande själv tog kontakt och önskade delta i studien. Enkäten skickades 

även till två barnmorskor som var väl insatta i ämnet. Samtliga lämnade synpunkter på den 

aktuella enkäten varav tre av enkätfrågorna formulerades om. 
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Datainsamling  

Webbenkäten skapades med hjälp av ett planeringsverktyg, Webbenkäter, som krypterar 

inkommen data för att garantera anonymiteten för studiedeltagarna genom att inga obehöriga 

kan komma åt enkätsvaren. Insamling av data pågick mellan april och juni månad 2020. För 

att besvara studiens syfte var målet att få in minst 20 enkäter (Danielson, 2012). 

 

Information om studien publicerades på tre forum för sociala medier, Facebook, Familjeliv 

och Instagram. Informationen distribuerades i grupper som berörde graviditet och 

förlossningar samt studieförfattarnas privata sidor. Respondenter rekryterades genom 

bekvämlighetsurval, detta innebär att individer som fanns tillgängliga för stunden ingick i 

urvalet (Jakobsson, 2011). När kvinnorna klickat på länken till enkäten fick de upp ett 

informationsbrev om studien, dess bakgrund, syfte, forskningsetiska avvägningar, 

studiedeltagande och avbrytande om så skulle önskas. Efterhand som enkäter inkom 

kontrollerades de för att avgöra om de kunde inkluderas i studien eller inte, 23 av de inkomna 

enkäterna kunde inte inkluderas i studien då de var inkomplett ifyllda alternativt inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. Dessa enkäter bildade ett internt bortfall, vilket innebär att 

inkomna enkätsvar valdes bort efter att datainsamlingen skett (Jakobsson, 2011).   När 

beräknat antal kvinnor uppnåtts avslutades rekryteringen av respondenter genom att länken 

avbröts. Totalt under datainsamlingen inkom 57 fria sidor textmaterial. De enkäter som kunde 

inkluderas sparades i ett låst datorprogram för att sedan redovisas i en magisteruppsats inom 

ramen för barnmorskeutbildningen. 

Analys av data  

Kvalitativ metod med semistrukturerad induktiv ansats användes för analys, denna design 

syftar till att skapa kunskap om ett fenomen så som det tolkas, erfars och upplevs av 

människor (Henricson & Billhult, 2012). En semistrukturerad induktiv ansats innebär att 

samma frågor ställts till samtliga respondenter och att helheten av svaren analyserats ur ett 

allmänt perspektiv (Jakobsson, 2011). Analys av insamlade data inspirerades av Burnard et al. 

(2008) som beskriver att en innehållsanalys syftar till att söka efter olika kategorier i insamlat 

material. 

 

Genomgång av insamlat material påbörjades efter att beräknat antal respondenter uppfyllts. 

Samtliga enkäter lästes igenom individuellt upprepade gånger för att skapa en helhetsbild av 
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innehållet i det insamlade materialet. Efter detta lästes enkäterna igenom och 

anteckningar/koder fördes fortlöpande i marginalen om olika ämnesområden som framkom 

under de olika enkätfrågorna. Detta beskrivs av Burnard et al. (2008) som öppen kodning och 

genomförs för att få en ökad medvetenhet om respondentens livsvärld så som de upplever 

den. Vidare beskrivs detta förfarande skapa en sammanfattning av de olika koder som lyfts 

upp under varje fråga (Burnard et al., 2008). Samtliga koder samlades därefter i ett tomt 

dokument för vidare bearbetning. Den öppna kodningen genomfördes för att reducera 

innehållet i texten och all irrelevant information sorterades bort, så kallat dross. När denna 

reducering av insamlat material var genomförd minskade textmassan avsevärt och relevanta 

koder började framkomma. Därefter sammanställdes de framkomna koderna som liknade 

varandra till olika underkategorier. Underkategorierna bearbetades sedan ytterligare och 

kategorier skapades (Tabell 1). Samtliga kategorier och underkategorier redovisas i löpande 

text med vidhängande citat. Allt arbete med enkäterna, bortsett från genomläsning av enkäter 

gjordes gemensamt då detta enligt Burnard et al. (2008) ökar studiens validitet och motverkar 

bias.  

 

Svaren på frågorna som ställts med kvantitativa variabler presenteras genom deskriptiv 

statistisk analys vilket skapade en summering av insamlad data. (Jakobsson, 2011). Dessa 

svar presenterades i centralmått samt genom en tabell (Tabell 3). I resultatet presenteras de 

kvalitativa frågorna och den kvantitativa variabeln om den totala upplevelsen av smärta 

integrerat medan det sociodemografiska svaret presenteras enskilt i resultatets början. 

 

Tabell 1. Exempel på schema för innehållsanalys.  

Citat Kodning Underkategori Kategori 
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“Jag låg kvar i vattnet en timme efter 

födseln. Vi hade en helt fantastisk första 

timme tillsammans jag, mitt barn och 

min partner. Jag önskar alla att få den 

stunden efteråt. Att gosa, amma, kyssas, 

vara ifred och känna på det magiska som 

just hänt.” Enkät 36. 

Första tiden 

efter partus 

Vara ifred 

Den 

magiska 

första 

timmen. 

Att få ha en egen 

sfär och få en bra 

start för mor och 

barn. 

 

 

Att “äga” 

sin 

förlossning 

 

“Jag hade full tillit till min partner, det 

var han och jag i vår egna 

förlossningsbubbla och han kunde 

verkligen stötta mig!” Enkät 47. 

Samarbete 

med partner 

Egen 

bubbla 

Stöd från 

partner. 

Att ha ett gott 

samarbete med 

partnern. 

 

Att “äga” 

sin 

förlossning 

Forskningsetiska avvägningar  

Den viktigaste grundläggande hörnstenen i forskningsetik är att värna om att människor har 

lika värde, att de har en integritet och självbestämmande över allt de deltar i (Kjellström, 

2012; CODEX, 2020). Helsingforsdeklarationen handlar om etiska regler för forskning som 

ska utföras på människor och den är central i all forskningsetik. Helsingforsdeklarationen 

beskriver att undersökningar som involverar människor måste godkännas av aktuell 

etiknämnd (World Medical Association, 2021). Frågor från den validerade enkäten 

omformulerades för att inte upplevas som stötande eller innebära psykisk påfrestning som 

kunde innebära risker med att deltaga i studien. Inför föreliggande studie efterfrågades 

rådgivande yttrande från VEN. Detta erhölls 2020-03-23, diarienummer: 20-2020 där ett fåtal 

ändringar efterfrågades. Efter att ändringar gjorts i enkäten inhämtades samtycke från 

programansvarig på barnmorskeprogrammet för tillstånd att distribuera enkäten på sociala 

medier.  

 

Inkomna enkätsvar har under studiens gång förvarats i datorprogram med inloggningskrav, 

detta för att inga obehöriga skulle få tillgång till enkätsvaren. Ingen har haft möjlighet att 
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spåra de olika studiedeltagarna då enkäterna besvarades anonymt och ett dataskript i använt 

planeringsverktyg gjort det omöjligt att ta reda på vem som svarat vad, då inkomna enkäter 

tilldelats ett svarsnummer. Dessa enkätnummer och enkätsvar har enbart studieförfattarna och 

deras handledare haft tillgång till. Samtliga rådata kommer destrueras efter examination. 

Resultat  

Totalt inkom 55 enkäter, två enkäter exkluderades då kvinnorna fött barn i vatten för 27 

respektive nio år sedan, en enkät exkluderades då kvinnan gått ur vattnet strax före 

födelseögonblicket, 20 enkäter exkluderades då de inte var fullständigt ifyllda. Totalt 

exkluderades 23 enkäter. Av de 32 enkäter som inkluderades i studien varierade åldern på 

kvinnorna mellan 26 år och 44 år, medelåldern var 34 år. Antalet totalt genomgångna 

förlossningar varierade mellan en och sju, medelvärdet var två. Kvinnorna hade fött ett till 

fem barn i vatten men majoriteten av kvinnorna hade genomgått en vattenförlossning. Totalt 

hade 29 kvinnor planerade vattenförlossningar och tre skedde spontant. På frågan om var 

förlossningen skett svarade 17 kvinnor att de fött i hemmet och 15 kvinnor hade fött på 

sjukhus. Majoriteten av studiedeltagarna klev i vattnet när de befann sig i aktivt 

förlossningsarbete, två studiedeltagare klev i under latensfasen och fem när krystfasen 

började. Tiden kvinnorna befann sig i vatten innan barnets födelse varierade mellan tio 

minuter till 360 minuter, medelvärdet var 112,75 minuter. Hur lång tid det gått sedan senaste 

vattenförlossningen varierade mellan två veckor till fyra år och nio månader. Den geografiska 

utsträckningen, hos de kvinnor som uppgivit sin hemkommun, var från Ystad i södra Skåne 

till Sundsvall i mittsverige. 

 

När frågorna med öppna svarsalternativ analyserades framkom fyra kategorier och tio 

underkategorier (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Nedan demonstreras samtliga kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategorier 
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Att uppleva vattnets positiva 

egenskaper 

 

Att nyttja vattnets effekter 

 

Att uppleva smärtlindring 

Att uppleva rörelsefrihet 

   

Att få vara i en optimal omgivning  

Att trivas i miljön och få lugn och ro 

 Att få uppleva trygghet 

 

 

 

Att “äga” sin förlossning 

Att uppleva delaktighet 

Att ha ett gott samarbete med partnern 

Att få ha en egen sfär och få en bra start för mor 

och barn 

Vikten av att ha en stödjande 

omgivning 

Barnmorskans betydande roll 

 

Att uppleva bristande stöd 
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Att uppleva vattnets positiva egenskaper 

Att nyttja vattnets effekter 

Vattnets positiva effekter gav upplevelsen av en “helig födelse” och kvinnorna beskrev att 

tanken på en vattenförlossning varit en målbild under graviditeten och något de sett se fram 

emot och längtat till.  

 

“Jag upplevde en sån lättnad när alla undersökningar var avklarade och jag kunde få 

sätta mig i badet. Efter förlossningen önskade jag att förlossningen hade tagit lite 

längre tid så att jag hade kunnat få bada längre” Respondent 24. 

 

Känslan av det omslutande vattnet beskrevs förstärka upplevelsen av vad kroppen behövde 

samtidigt som det gav en avstressande och meditativ effekt. Vattnet var skyddande och gjorde 

att kvinnorna inte kände sig så utlämnande avseende sårbarhet och nakenhet, vilket kvinnorna 

beskrev kunde upplevas vid en förlossning på land. 

 

“Jag önskar att det blev valbart på alla sjukhus/.../Jag tror badet hjälpte personalen 

att respektera lugnet och den privata sfären. Ett badrum är en mer privat plats än en 

sjukhussal. Det ger den födande mer makt. /.../”Respondent 11. 

 

Under förlossningens utdrivningsskede upplevde kvinnorna att vattnet hade en “smörjande” 

effekt då framfödandet underlättades. Kvinnorna hade fått information från sociala medier om 

att vattenförlossningar minskade risken för att drabbas av bristningar under själva 

framfödandet av barnet. 

Att uppleva smärtlindring 

Vattnet gav en oxytocinboost vilket beskrevs som ett verktyg för att hantera smärtan under 

förlossningen. Den smärtstillande effekten kompletterades av eteriska oljor, massage, 

beröring och lustgas vilket uppgavs ge en bättre smärtlindring än någonting annat som 

kvinnorna provat vid tidigare förlossningar. 

 

“Jag använde ingen medicinsk bedövning. Jag ville föda naturligt och beröring var 

mina verktyg mot smärtan tillsammans med vattnet” Respondent 32. 
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Kvinnorna ansåg att smärtorna under vattenförlossningen borde definieras som intensiva 

istället för smärtsamma då de stundtals inte upplevt någon smärta alls. Under 

utdrivningsskedet uppgavs den brännande känslan vara hanterbar men när barnets huvud stod 

i genomskärning uppgavs smärtan vara mycket intensiv. 

 

“Under mina två vattenfödslar så har smärtan varit extremt intensiv, men inte 

smärtfull. Kraftfull, överrumplande, intensiv men positiv smärta/.../Så häftig och 

stärkande upplevelse!” Respondent 12. 

 

Majoriteten av kvinnorna skattade smärtan under öppningsskedet till fem med ett medelvärde 

på 4,18. Den sammanfattade upplevelsen av smärta under förlossningen skattades av 

majoriteten till tre med ett medelvärde på 4,03 (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Nedan ses en tabell över kvinnornas smärtskattning under öppningsskedet samt deras sammanfattade 

upplevelse av smärta under förlossningen (n=32). 

 

Att uppleva rörelsefrihet 

Möjligheten att kunna röra sig fritt, att uppleva tyngdlöshet och ändra ställning mellan och 

under värk uppgavs vara viktigt. Rörelsefriheten i badet gav kvinnorna möjlighet att vila 

mellan värkarna genom att luta sig över kanten och när en värk kom kunde de inta en annan 
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ställning som var bekväm vilket optimerade möjligheten för vila när tillfälle gavs. 

Rörelsefriheten och utrymmet som vattnet gav möjliggjorde även för partnern att ta plats och 

enklare komma åt att hjälpa kvinnan med massage, en kall handduk på pannan eller bara en 

hand att hålla i. Tidigare upplevelser av trängsel i samband med förlossning som kunde 

uppstå när ctg-apparater och lustgasslangar tog plats uppgavs inte förekomma. Kvinnorna 

jämförde vanliga förlossningssalar med utrymmet vid en vattenförlossning och beskrev en 

upplevelse av utrymme och luftighet avseende sina vattenförlossningar.  

 

“Jag ville vara rörlig under min förlossning och tänkte att det därför kunde passa mig 

att vara i en förlossningspool. Jag ville få styra över mina positioner under 

förlossningen själv” Respondent 11. 

Att få vara i en optimal omgivning 

Att trivas i miljön och få lugn och ro 

Kvinnorna beskrev återkommande betydelsen av den omgivande miljön och dess inverkan. 

Majoriteten av kvinnorna hade själv planerat sin vattenförlossning och letat efter kunskap och 

information om detta. Vattenförlossningen skedde antingen i hemmet eller på sjukhus. De 

förlossningar som ägt rum på sjukhus hade skett i förlossningspool alternativt i badkar. 

 

”Jag hade läst så mycket positivt om vattenfödsel. Att det skulle vara bra 

smärtlindring och lugnande för mig som födande. …. Eftersom jag gärna ville föda 

barn så naturligt som möjligt, utan smärtlindring så kändes det som att vatten skulle 

passa mig.” Respondent 27. 

 

Anledningen till att kvinnorna hade valt vattenförlossning var för att de trivdes i vatten och 

älskade att bada. De uppgav att ett badrum var en mer privat plats än en sjukhussal. Vattnet 

var naturligt och hade en omslutande effekt runt kroppen som skapade lugn och ro. Miljön 

hade en positiv påverkan på kvinnorna där en känsla av lugn och ro kunde infinna sig. Det var 

stillsamt och tyst, musik som fanns i bakgrunden och en känsla av fridfullhet. 

 

”… att man som kvinna verkligen får en miljö runtomkring sig som gynnar den 

magiska födelsebubblan. …. Hormonerna kunde flöda fritt. Vattnet bidrog starkt till 

about:blank
about:blank
about:blank
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detta. Vattnet och poolen blev en helig space där jag kunde slappna av.” Respondent 

7. 

Att få uppleva trygghet 

Att uppleva trygghet under förlossningen var betydelsefullt för kvinnornas upplevelse. 

Kvinnorna beskrev att de kände trygghet till sin egen kropp. Tryggheten uppstod genom att 

kvinnorna hade kunskap om förlossningen och att de visste vad som väntade dem. Vattnets 

skyddande effekt och friheten att kunna röra sig och ändra positioner ingav också en trygghet 

hos kvinnorna. 

 

”Jag kände mig väldigt trygg. I vattnet kände jag att jag var trygg i min kropp och 

min upplevelse. Jag hade stöd att få när jag ville ha det. … Jag kunde vara väldigt 

avslappnad och närvarande vilket underlättade mycket”. Respondent 32. 

 

Kvinnorna beskrev en känsla av trygghet bara genom vetskapen om att barnmorskan fanns 

närvarande i bakgrunden, de upplevde även tillit till dennes kompetens och förmåga att agera 

om några komplikationer skulle uppstå. Trygghet infann sig också när de kunde känna barnet 

röra sig under förlossningen och när barnmorskan avlyssnade barnets fosterljud från och till 

under förlossningsprogressen.  

 

”Jag kände mig helt trygg under förlossningen. Jag visste vad som väntade mig, min 

partner var med och jag litade på att barnmorskan skulle guida mig och skulle ta rätt 

beslut om något oväntat skulle dyka upp. Dåligt hjärtljud eller dylikt.” Respondent 30. 

 

Att få tro på sig själv handlade mycket om att få känna trygghet under förlossningen och att 

lita på sin egen kropp och förmåga, exempelvis trodde flertal av kvinnorna på kroppens egna 

kraft. De beskrev att det fanns en tillit till dem själv och att kroppen visste vad den skulle 

göra. Detta gav självförtroende och tilltro till den egna förmågan att föda. Det var även viktigt 

för kvinnorna att få föda i sin egen takt och på det sättet få känna kontroll över sin 

förlossning. 
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”Att få möjligheten att helt fokusera på vad min kropp säger utan störande 

undersökningar gav mig trygghet i att jag kan föda, min kropp vet vad den ska göra.” 

Respondent 4. 

Att ”äga” sin förlossning 

Att uppleva delaktighet 

Det var viktigt att få uppleva delaktighet och självbestämmanderätt över den egna 

förlossningen. Denna känsla uppgavs öka när kvinnorna kände sig sedda och hörda. Att få 

möjlighet att själv välja hur barnet skulle födas gjorde att kvinnorna upplevde att deras 

önskemål blev respekterade och uppfyllda vilket stärkte känslan av att de själv bestämde över 

sin förlossning. 

 

“Jag upplevde inte delaktighet utan även beslutsrätt över min egen förlossning, vad 

som skulle ske och när och på vilket vis. Allt som skedde och när gjordes på mitt egna 

initiativ” Respondent 23. 

 

Kvinnorna uppgav en glädje över att få föda i vatten, att själv få styra och “äga” sin 

förlossning. Att få föda i sin egen takt och ha möjlighet att själv påverka vad som gjordes och 

inte beskrevs som betydelsefullt. Att ha kontroll över situationen som de befann sig i gjorde 

att kvinnorna upplevde att det var de själv som födde sina barn istället för att bli styrda av 

någon annan, de fick följa sin egen process på sina egna villkor för att förlossningen skulle bli 

så som de planerat och önskat. En annan aspekt som uppgavs vara värdefull var känslan av att 

aktivt delta i förlossningen och inte bara sitta och vänta på att någonting skulle hända. 

Kvinnorna upplevde sig själv ha huvudrollen i förlossningen.  

 

“Jag fick en revansch förlossning och jag vann tillbaka delar av mig själv som jag 

förlorade efter min första upplevelse. Denna upplevelse har stärkt mig på så otroligt 

många fler plan i mig som person och i mitt liv.” Respondent 5. 

Att ha ett gott samarbete med partnern 

Att genomgå förlossningen tillsammans med sin partner uppgavs vara viktigt, även enskildhet 

och samarbete mellan den födande kvinnan och partnern beskrevs som betydelsefullt. 
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Kvinnorna beskrev att partnern gett stöd genom att vara behjälplig med kommunikation till 

omgivningen, att vara den som visste hur kvinnan önskade ha det och även genom att bara 

finnas där och ge närhet. En annan viktig aspekt som framkom var möjligheten att gemensamt 

ta emot sitt barn och att det fanns utrymme för både den födande kvinnan och partnern i badet 

vilket uppgavs öka känslan av samhörighet med partnern. 

 

“Vattnet skapade en trygg sfär för mig och min partner. Vi jobbade fantastiskt ihop i 

vattnet. Kramades mellan värkar, verkligen maxade allt oxytocin!” Respondent 18. 

 

Att få skapa en egen sfär i vattnet och få en bra start för mor och barn 

Det framkom en stark önska att skapa egen sfär i vattnet där kvinnorna kunde föda ifred och 

inte bli störda av undersökningar eller medicinska interventioner. Sfären som skapades i 

vattnet uppgavs vara ett utrymme som ingav trygghet för att optimera förlossningsprocessen. 

Avskildheten gjorde att kvinnorna inte upplevde att de blev störda, varken psykiskt eller 

fysiskt, då det skapades en distans samtidigt som det förekom en närhet. Att få ha denna sfär 

bidrog till att kvinnorna upplevde en urstyrka och kompetens att kunna föda sitt barn på det 

vis som de önskade. 

 

“Det var viktigt för mig att få vara i min bubbla och ta mina värkar själv. 

Viktigt med en miljö runtomkring sig som gynnar den magiska födelsebubblan. Vattnet 

och poolen blev ett heligt space där jag kunde slappna av” Respondent 28. 

 

Att barnet skulle födas från vatten till vatten uppfattades av kvinnorna som det mest 

skonsammaste sättet att födas på. Detta då barnen inte behövde komma ut i kall luft och 

skarpt ljus som kan vara fallet vid förlossningar på land. Kvinnorna beskrev också att 

vattenförlossning möjliggjorde för en lugn och rofylld stund efter födelsen och därmed en bra 

start för mor och barn.  Känslan av att vara den första som rörde sitt barn och själv få ta emot 

den nyfödda när den simmade upp genom vattnet beskrevs som den mest fantastiska och 

magiska stunden i livet. Kvinnorna beskrev vikten av att få ha den första timmen post partum 

i avskildhet tillsammans med sin familj för att ta in vad de just genomgått. Vidare beskrevs att 

denna magiska första stund gjorde att de kunde ta till sig vad som nyss hänt och få möjlighet 

att återhämta sig tillsammans vilket beskrevs som ren magi. 
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“Vi hade en helt fantastisk första timme tillsammans jag, mitt barn och min partner. 

Jag önskar alla att få den stunden efteråt. Att gosa, amma, kyssas, vara ifred och 

känna på det magiska som just hänt. Det är otroligt att övergången för bebis blir så 

mjuk.” Respondent 18. 

Vikten av att ha en stödjande omgivning 

Barnmorskans betydande roll 

Det framkommer att barnmorskan hade en viktig roll avseende om kvinnornas 

förlossningsupplevelse påverkades positivt eller negativt. Hur barnmorskans bemötande var, 

hennes kompetens och hur hon visade respekt och gav stöd präglade kvinnornas upplevelse.  

 

”Jag kände att det var jag som födde, barnmorskan följde mina behov och litade på 

min kropp och mina instinkter. Hon sade inte mycket, utan fanns där i bakgrunden 

som en trygg punkt. Jag visste att hon skulle respektera mina val och beslut hela 

vägen.” Respondent 22. 

 

Det var viktigt att uppleva stöd i sitt beslut om att föda i vatten, att barnmorskan inom 

mödravården lyssnade och var positiv till beslutet. Det var också viktigt när förlossningen väl 

hade startat, att mottagande barnmorska på förlossningen var positiv till kvinnans önskemål 

om vattenförlossning. Några kvinnor hade upplevt tvivel hos barnmorskan när önskemålet om 

vattenförlossning tagits upp inom mödravården. Dock mottogs det mestadels positivt av 

barnmorskan och kvinnorna kände att de blev bemötta och respekterade i sina val och 

önskningar. Kvinnorna kunde också uppleva att det fanns en förvåning och nyfikenhet hos 

barnmorskan när de berättade att de ville föda i vatten.  

 

”Min barnmorska läste mitt detaljerade förlossningsbrev och sa att hon förstod 

innehållet och var med på det trots att det inte alltid var som sjukhusets riktlinjer. Vi 

hade sedan en dialog kring undersökningar som deras rutiner kräver.” Respondent 

26. 
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Kvinnorna beskrev hur barnmorskan under förlossningen fanns nära, samtidigt som hon höll 

sig i bakgrunden vilket upplevdes som en trygghet. Barnmorskan hade överblick över 

situationen, var lyhörd och inkännande och arbetade utifrån kvinnans behov. Kvinnorna 

imponerades över hur barnmorskan kunde avlyssna fosterljuden medan kvinnan låg i vattnet 

samtidigt som detta kunde upplevas som ett störande moment vid vissa tillfällen. 

Att uppleva bristande stöd 

Att uppleva negativa tankar och känslor som byggde på upplevelsen av tidigare förlossningar 

eller dåligt bemötande i samband med vattenförlossning, var något som flertalet kvinnor 

beskrev. Kvinnornas förlossningsupplevelse kunde påverkas negativt när de upplevde att de 

inte blev sedda, hörda eller kände sig respekterade. Känslan av att inte få föda på sina egna 

villkor påverkade kvinnornas förlossningsupplevelse negativt.   

 

”Under förlossningen fick jag bara höra att det går emot pm och om jag vill bada 

måste jag upp när jag skulle krysta. Bara att höra det, gjorde att jag inte ens ville 

bada, för jag skulle ha så svårt att gå upp.” Respondent 22. 

 

Andra faktorer som kunde påverka förlossningsupplevelsen negativt var om kvinnan märkte 

att barnmorskan inte var positiv till vattenförlossning. Det kunde också vara när barnmorskan 

inte närvarade på rummet vid födelseögonblicket vilket uppgavs ge en känsla av otrygghet. 

 

”Jag fick ingen bra kontakt alls med den första barnmorskan. …. Jag har hört innan 

att det finns barnmorskor som inte är så positivt inställda till vattenförlossning …. jag 

har funderat lite på om det kanske var så att denna barnmorskan upplevde det så.” 

Respondent 23. 

 

Vattenförlossningen upplevdes vara en upprättelse och revansch från tidigare negativa 

förlossningsupplevelser då den gav kvinnan en trygghet, avslappning och möjlighet att 

bearbeta negativa känslor sedan tidigare. 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är en kvalitativ ansats lämplig att använda sig av vid 

forskning som handlar om att undersöka individuella upplevelser av ett fenomen där resultatet 

inte nödvändigtvis behöver generaliseras. Enligt Burnard et al. (2008) är syftet med en 

kvalitativ innehållsanalys att beskriva innehållet i en text genom att skapa grupperingar som 

kan sammanställas till ett resultat som presenterar respondenternas upplevelser. Kvinnornas 

upplevelser skulle inte jämföras i relation till ålder, geografiska område eller utbildningsnivå 

varför vald metod ansågs lämplig (Henricson & Billhult, 2012). En kvalitativ ansats valdes 

var för att få ett “djup” i det insamlade materialet för att kunna beskriva kvinnors upplevelser. 

 

Bekvämlighetsurval tillämpades för att besvara studiens syfte. En svaghet i studien kan vara 

inklusionskriteriet att kvinnorna skulle kunna förstå och göra sig förstådda på svenska i skrift. 

Detta kan eventuellt ha påverkat resultatet då inte alla som eventuellt önskade delta hade 

möjlighet till det. 

 

Intentionen var att få in tillräckligt med material för att kunna inkludera 20 enkäter 

(Danielson, 2012). Efter att datainsamlingen avslutats och urvalet genomförts inkluderades 32 

enkäter och 23 exkluderades. Anledningen till att insamlad data blev större än beräknat tros 

vara att enkäten nådde ett större geografiskt område när den distribuerades via internet. 

Möjligen var antalet inkomna enkäter i överkant då insamlad textmassa totalt blev 57 fria 

sidor och det var liknande resultat som framkom i flertalet enkäter. Vanligtvis sker 

bortfallsanalys enbart i kvantitativa studier men då föreliggande studie skedde genom 

datainsamling via internet ansågs det relevant att redogöra för studiens bortfall. De enkäter 

som exkluderades bildade ett internt bortfall då nästan hälften av de inkomna enkäterna 

exkluderades. Internt bortfall innebär att det föreligger bortfall av uppgifter i enkäter som 

inkluderats i studien alternativt att givna svar inte uppfyller studiens inklusionskriterier 

(Jakobsson, 2011). Orsaker till interna bortfall kan bero på hur enkäterna administrerades, 

vilka frågor som ställdes och hur. Bortfallet antas inte ha påverkat studiens pålitlighet då de 

inkomna enkäterna hade liknande innehåll. 
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Då vattenförlossning inte sker på många ställen i landet antogs det att det kunde bli 

problematiskt att finna och nå tillräckligt många respondenter för att få in tillräckligt med data 

genom en intervjustudie. Av denna anledning skapades en webbenkät som innehöll 

omformulerade frågor från en validerad enkät för att svara mot studiens syfte. Studiens 

trovärdighet anses inte ha påverkats då det utöver användandet av en validerad enkät även 

genomfördes en pilotstudie. Pilotstudien säkerställde också att frågorna i webbenkäten 

uppfattades på samma sätt av olika personer vilket stärker studiens trovärdighet (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

 

För att inte äventyra studiens trovärdighet och pålitlighet skrevs ett ingående informationsbrev 

till de som var intresserade av att delta i studien för att de skulle vara väl införstådda med vad 

som avsågs undersökas. I informationsbrevet fanns även kontaktuppgifter till studieförfattarna 

och handledare om frågor skulle uppstå. 

 

En svaghet med använt instrument kan vara att det inte stod specificerat att de kvinnor som 

fött ett eller flera barn i vatten de senaste fem åren skulle fylla i en enkät per barn. Detta kan 

ha påverkat resultatet då förlossningsupplevelserna kan ha skiljt sig från förlossning till 

förlossning och kan inte generaliseras. En annan faktor som kan ha haft påverkan på resultatet 

är att alla inkomna enkäter analyserades likadant oavsett om kvinnorna fött på sjukhus eller i 

hemmet. Walker (2017) beskriver i sitt studieresultat att kvinnor som fött i hemmet haft bättre 

förlossningsupplevelser än kvinnor som fött på sjukhus. Antagandet kan göras att det 

föreligger skillnad i givna svar beroende på om kvinnan fött i hemmet kontra på sjukhus. 

Ingen hänsyn togs heller till kvinnornas tidigare upplevelser vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

Likertskala användes för smärtskattning på grund av variation i tid avseende när kvinnorna 

genomgått vattenförlossning. Denna skala rekommenderas för att beskriva attityder till 

någonting. I detta fall skulle respondenterna ta ställning till sin tidigare genomgånga 

upplevelse av smärta. Vanligtvis används en visuell analog skala (VAS) som är graderad från 

1-10 för smärtskattning vilket kan ha blivit förvirrande för respondenterna om de tidigare 

blivit tillfrågade om smärtskattning under förlossningen (Jakobsson, 2011). Då 

studieförfattarna noga beskrev hur gradering av Likertskala skulle ske antas användandet av 

denna skala inte ha påverkat studiens resultat. 
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Att samla in data via internet kan innebära att det föreligger ett öppnare sätt att förmedla sina 

upplevelser och ge information om känsligare frågor. Kvinnornas upplevelser av anonymitet 

kan öka vilket kan bidra till att de är mer uppriktiga och öppna i sina svar. Insamling av data 

via internet kan också ses som en fördel ur maktperspektiv då kvinnorna inte mötte någon 

intervjuare. Andra påverkande faktorer kan vara en känsla av empowerment hos kvinnorna 

eftersom de blivit tillfrågade om individuella upplevelser vilket i sin tur kan ge möjlighet att 

påverka någonting som är betydelsefullt för dem (Skärsäter & Ali, 2012). Valet att använda 

webbenkät baserades på hänsyn till studiens syfte och att det idag är möjligt att nå ut till 

informanter via sociala medier. Att samla in data via internet anses ha många fördelar, en av 

dem är möjligheten att nå ut till många respondenter inom ett större geografiskt område på 

kort tid (Skärsäter & Ali, 2012). Kvinnorna har lämnat mycket uttömmande och utförliga svar 

och stundtals upplevdes det som att de skrivit för att bearbeta genomgångna upplevelser. 

 

Nackdelen med denna metod skulle kunna vara att kvinnorna måste besitta viss datorkunskap 

för att kunna delta vilket kan ha påverkan på svarsfrekvensen. De måste också ha tillgång till 

internet vilket inte alla har (Henricson & Billhult, 2012). En annan nackdel kan vara att 

forskaren inte har möjlighet att ha kontroll på samma vis, genom att följdfrågor inte kan 

formuleras som vid en intervju, vilket kan påverka pålitlighet och trovärdighet (Skärsäter & 

Ali, 2012). 

 

Slutsatserna i en kvalitativ analysmetod måste vara välgrundade och fria från eget tyckande 

för att trovärdigheten ska vara tillförlitlig (Olsson & Sörensen, 2011). Burnard et al. (2008) 

menar att den mest förvirrande delen av kvalitativ forskning är genomförande av 

innehållsanalys och belyser vikten av att den sker på ett sätt som förstärker dess giltighet.  

Anledningen att Burnard et al. (2008) valdes för innehållsanalys var att den upplevdes som 

mest passande då det inkommit stor mängd rådata. Innehållsanalysen genomfördes på ett 

sådant vis att den skapade en sammanfattning av all inkomna rådata och kategorier och 

underkategorier framkom (Henricsson & Billhult, 2012). Kategorier och underkategorier 

diskuterades med handledare för att säkerställa att de var rimliga för att besvara studiens syfte 

vilket även ökade studiens trovärdighet (Henricsson & Billhult, 2012). När resultatet 

färdigställts jämfördes de framkomna kategorierna och underkategorierna med insamlade 

rådata för att försäkra att inget förbisetts och öka studiens tillförlitlighet. Studieresultatet 

stärktes även av att citat infogats i resultatet för att förtydliga kvinnornas upplevelser 

(Ejvegård, 2011). Studiens överförbarhet kan anses god då kvinnorna som deltagit i studien 



2 

 

fött varierat antal barn, har varierande ålder, har genomgått både vattenförlossningar och 

förlossningar på land samt föreligger en geografisk spridning. 

 

Graneheim et al (2017) beskriver att det svåraste med en kvalitativ studie är att bibehålla en 

röd tråd genom hela arbetet. För att öka studiens trovärdighet beskrivs de att källor ska finnas 

till eventuella citat och vetenskapliga artiklar ska vara kvalitetsgranskade. Tydlighet ska 

finnas avseende vad som är respondenternas upplevelser och vad som är studieförfattarnas 

uppfattningar. Trovärdighet hos en studie handlar om helhetsuppfattningen som läsaren får 

och det är upp till denna att avgöra kvalitén på studien. Studieförfattarens ansvar är att 

presentera arbetet på ett sådant vis att läsaren övertygas om studiens trovärdighet. Studiens 

trovärdighet har förstärkts genom att studieförfattarna noggrant beskrivit hur samtliga 

moment i forskningsprocessen genomförts för att skapa en förståelse av forskningsprocessen 

hos läsaren (Graneheim et al., 2017). 

 

Forskningsetiska principer tillämpas även vid forskning som bedrivs via internet. Då det inte 

finns några lagar och föreskrifter som specifikt behandlar forskning som sker via internet så 

hänvisas till Personuppgiftslagen (PUL) (1998). Etiska principer till föreliggande studie har 

bland annat baserats på PUL( 1998) där det beskrivs att inlägg på internet tolkas som 

ostrukturerat material och ska inte kunna härledas till någon person, därmed anses det inte 

föreligga några integritetsrisker (Skärsäter & Ali, 2012). Internetsidan som använts för 

datainsamling till studien fungerar genom att kryptera alla svarsalternativ som inkommer, 

detta för att svaren på inkomna enkäter inte skulle kunna härledas till någon person. För att få 

använda insamlat material måste respondenterna lämnat ett informerat samtycke (Olsson & 

Sörensen, 2011). Detta skedde genom att kvinnorna läste studiens informationsbrev, häri 

fanns information att om kvinnan gick vidare till att besvara enkätfrågorna så lämnade de 

därmed ett informerat samtycke. Respondenterna informerades också om att de kunde avbryta 

sitt deltagande när de önskade. 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studieresultat framkom positiva upplevelser av vattenförlossning där 

delaktighet kunde vara att själv få ta emot sitt barn. Kvinnorna hade hittat information om 

vattenförlossning på egen hand eller fått rekommendationer om att det förekom. Det framkom 



2 

 

även att upplevelsen av ett negativt bemötande från barnmorskan kunde skapa en känsla av 

otrygghet. 

 

Delaktighet och självbestämmanderätt över den egna förlossningen visades vara starkt 

förknippat med en positiv förlossningsupplevelse. Känslan av delaktighet uppgavs stärkas när 

kvinnorna upplevde sig sedda och hörda. För barnmorskan som arbetar nära kvinnan under 

vattenförlossning är det viktigt att inta ett etiskt förhållningssätt, något barnmorskan kan göra 

genom att stödja kvinnan i hennes autonomi och integritet. På detta vis skapas delaktighet, 

tillit, jämlikhet och trygghet för kvinnan (Barnmorskeförbundet, 2020a). Delaktighet kunde 

också vara när kvinnorna själv fick styra förlossningen, att ha kontroll över situationen som 

de befann sig i och följa sin egen process, på sina egna villkor. I barnmorsketeorin “midwifery 

guardianship” belyses ett integrerat arbetssätt som barnmorskan kan använda för att skydda 

kvinnan och värna om den miljö hon önskar föda i. Kvinnans förmåga att känna sig trygg och 

säker att föda naturligt stärks då barnmorskan visar respekt för kvinnans önskemål och 

värderingar (Fahy et al., 2011).  

 

Det framkom i resultatet att delaktighet även handlade om möjligheten att själv ta emot sitt 

barn. Att barnet skulle få födas från vatten till vatten uppfattades av kvinnorna som det mest 

skonsammaste sättet att födas på. En positiv känsla infann sig hos kvinnorna av att vara den 

första som rörde barnet och att själv få vara den som tog emot barnet. Det framkom också att 

kvinnorna kunde känna sig störda av undersökningar och interventioner under förlossningen, 

men samtidigt förstod de varför det behövde utföras vilket underlättade acceptansen mot 

detta. Vattenförlossning är ett omtvistat ämne relaterat till barnets säkerhet under 

vattenförlossning. Barnmorskan har en viktig roll under en vattenförlossning och att se till att 

det blir en säker förlossning för både kvinnan och barnet, tex. att avlyssna fosterljuden och ha 

kontroll på blödningen postpartum. Gällande säkerheten kring barnet under en 

vattenförlossning har flera studier gjorts (Taylor et al., 2016; Ulfsdottir et al., 2019; Ros, 

2009). Taylor et al. (2016) belyser i sitt studieresultat, till en studie utförd i England, att den 

fetala dödligheten var densamma oavsett om barnet fötts i vatten eller ej, vilket konfirmeras 

av Ulfsdottir et al. (2019) som poängterade att antalet neonatalvårdstillfällen var oberoende av 

om barnen fötts i vatten eller inte. Detta stärks av Ros (2009) kvantitativa studie där 

jämförelse gjordes mellan nyfödda som fötts i vatten kontra på land. Det visade att nyfödda 

som fött med vattenförlossning hade högre Apgar-poäng, högre hemoglobinnivåer i 

navelsträngsblod och lägre natriumnivåer i navelsträngsblod än de nyfödda som fötts på land. 
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PH-nivåerna i navelsträngsblodet visade samma resultat hos de båda grupperna. Det som 

också framkom var att de nyfödda som föddes på land behövde mer återupplivning direkt 

efter partus jämfört med de nyfödda som föddes med vattenförlossning (Ros, 2009). Detta 

visar att fortsatt forskning kring ämnet är viktigt. Samtidigt är det viktigt att även ta vara på 

barnmorskans kunskaper om förlossning och barnets framfödande. En viktig aspekt är också 

att göra kvinnan delaktig i sina upplevelser kring vattenförlossning.  

 

Det framkom i resultatet att vattnets effekter var betydelsefullt för kvinnorna. Vattnet hade 

givit en avslappnande och smärtlindrande effekt och det hade varit lättare för kvinnorna att 

röra sig fritt. I Ulfsdottir et als. (2019) kohortstudie genomförd i Sverige, framkom det att 

vattenförlossningar reducerat förlossningstiden och att kvinnor som genomgått 

vattenförlossning varit mer positiva jämfört med kvinnor som fött på land. Vidare beskrevs en 

minskad risk för andra gradens bristning samt genomfördes färre interventioner. Detta 

bekräftas i föreliggande studie där vattnet uppgavs som skyddande och gjorde att kvinnorna 

inte kände sig så utlämnande avseende sårbarhet och nakenhet, som det kunde upplevas vid en 

förlossning på land. Under förlossningens sista skede gjorde det varma vattnet att kvinnorna 

fick en upplevelse av att framfödandet underlättades. I föreliggande studieresultat framkom 

det att kvinnorna varit i behov av att få använda vattnets effekter för att hantera 

förlossningsprocessen. Detta resultat stärks ytterligare av Maud och Foureur (2007) som i sin 

kvalitativa studie från Nya Zeeland där fem kvinnor deltog, kom fram till att kvinnor använde 

vatten för att minska förlossningsrädsla och smärta. Värmen från vattnet och känslan det gav 

av att vara omsluten uppgav kvinnorna vara betydelsefullt för att bibehålla en känsla av 

kontroll över förlossningsprocessen. Vattnet hade också en avslappnande, lugnande och 

skyddande effekt som uppgavs ge en känsla av integritet (Maud och Foureur, 2007). Det är 

därför av vikt att låta kvinnorna få gehör för sin önskan om vattenförlossning. 

 

Möjligheten att kunna röra sig fritt och ändra ställning, både mellan och under värk, 

upplevdes positivt enligt föreliggande studieresultat. Vattnets effekter uppgavs ha positiv 

påverkan hos kvinnor som valde vattenförlossning. I studien av Camargo et al., (2018) 

framkom det att kvinnor som hade fött i vatten hade haft kortare förlossning då 

öppningsskedet varit kortare och utdrivningsskedet snabbare. Rörelsefriheten var också viktig 

för kvinnorna som upplevde att tyngdkänslan försvann i vattnet. Under en vattenförlossning 

beskriver Ulfsdottir (2016) att kvinnan lättare kan variera ställningar beroende på vad hon 

önskar.  I en kvalitativ studie utförd av Milosevic et al., (2019) undersöktes hur vanligt det var 
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med förlossningspool vid förlossning. Milosevic et al (2019) menade att det bör arbetas mer 

för att implementera evidensbaserade riktlinjer för poolanvändning, öka tillgången på pooler 

och öka medvetenheten bland medicinsk personal om fördelarna med vattenförlossning. Fahy 

et al., (2011) beskriver i sin teori att barnmorskan har vetskap om att förlossningsupplevelsen 

i sig är en händelse i livet för varje kvinna som kan ha stor påverkan på hennes spirituella, 

sexuella och psykosociala hälsa. Vidare beskrivs att barnmorskans arbete fortlöpande ska 

verka för att möjliggöra främjandet av kvinnors förlossningsupplevelse. Det är således viktigt 

att lyfta ämnet om vattenförlossning så att det blir ett naturligt val för alla kvinnor som vill 

och kan föda i vatten. 

 

Enligt framkommet studieresultat borde smärtan under vattenförlossningen definieras som 

intensiv istället för smärtsam då kvinnorna stundtals inte upplevt någon smärta alls. De som 

tidigare fött på land upplevde att den brännande känslan under utdrivningsskedet var 

lindrigare. För att ta reda på varför kvinnor valde vattenförlossning gjorde Lewis et al. 

(2018a) en kvantitativ studie från Australien, där 296 kvinnor deltog. Deras resultat visade att 

främsta orsakerna till att kvinnorna planerat en vattenförlossning var den smärtlindrande 

effekten och att kvinnorna tyckte om idén med att föda i vatten. Det var också förknippat med 

en naturlig födelse och det gav en avkopplande miljö. De kvinnor som inte fått föda i vatten 

uppfattade att det berodde på en obstetrisk komplikation. Den smärtlindring som vattnet gav 

var viktig för kvinnorna och blev ett verktyg för att hantera smärtan under förlossningen 

(Lewis et al., 2018a). Genom att använda sig av vatten som smärtlindring under förlossningen 

tillämpas grindteorin som kan ge en avslappnande effekt och minska smärtan under 

öppningsskedet (Cluett & Burns, 2009). Vidare kan en känsla av välbehag och lugn infinna 

sig (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 

 

I föreliggande studie visade resultatet att det var viktigt för kvinnorna att känna att de fick 

stöd i sitt beslut om att föda i vatten, att barnmorskan lyssnade och var positiv till beslutet. Ett 

uppdrag som barnmorskan har är att stödja kvinnan i hennes rätt att delta aktivt i beslut som 

rör hennes vård och uppmuntra henne att föra sin egen talan (Barnmorskeförbundet, 2020). 

Detta kan förankras i Fahy et al. (2011) teori som beskriver vilken påverkan emotionella 

faktorer kan ha på kvinnans förlossningsupplevelse och hur viktigt det är att kvinnan upplever 

stöd och delaktighet. Det finns begränsad forskning som undersöker barnmorskans utbildning, 

kunskap och praxis kring vattenförlossningar. Lewis et al. (2018) har belyst detta i sin studie 

där barnmorskorna beskrev upplevelsen av att vara kompetensmässigt säkra i att bistå 
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vattenförlossningar. Utmaningar kunde vara miljön på förlossningsavdelningen som inte 

möjliggjorde för vattenförlossningar, exempelvis avsaknaden av badkar. Cooper et al. (2018) 

menar att det finns för lite handlingsplaner avseende riktlinjer att använda sig av i praktiken. 

Utmaningarna vid vattenförlossning var bland annat svårigheten att uppskatta blodförlust och 

blödning postpartum. Andra utmaningar var bristen på personal, negativa attityder till 

vattenförlossning som kunde leda till att det kunde vara svårt att utföra vattenförlossning 

(Cooper et al. 2018). 

 

I en kvantitativ studie utförd av Reyhan och Sayiner (2019) i Turkiet där 1000 kvinnor deltog 

var syftet att ta reda på kunskapsnivåerna om vattenförlossningar bland gravida kvinnor och 

öka deras medvetenhet om vattenförlossning. Av de gravida kvinnorna uppgav 39,5% att de 

ville föda i vatten. Efter att de gravida hade tittat på en film om att föda i vatten var det 63,1% 

av kvinnorna som ville föda i vatten. Vidare framkom det att 70,9% av kvinnorna hade 

otillräcklig kunskap om vattenförlossning. Slutsatsen kunde dras att även om gravida kvinnor 

var medvetna om vattenförlossning var deras informationsnivå inte tillräcklig. För att kvinnan 

ska ha möjlighet till vattenförlossning måste hon mötas med positivitet och bli lyssnad på. Att 

lyssna på kvinnors berättelser ger barnmorskan kunskap i vad som är viktigt för dem. Det är 

således viktigt att kvinnor får vattenförlossning som ett alternativ av barnmorskan, samt 

information kring dess tillvägagångssätt och dess rutiner. Genom att få detta kan kvinnor göra 

ett aktivt val. Fahy et al., (2011) beskriver vikten av att barnmorskor kontinuerligt arbetar för 

att bibehålla ett kvinnocentrerat arbetssätt och att främja en ideal plats för födandet.    

Konklusion och implikationer 

Studiens resultat visade att kvinnor hade en önskan om att vattenförlossningar skulle vara 

valbart för alla födande kvinnor då det uppgavs leda till bättre förlossningsupplevelser för 

kvinnorna men även för partnern. Det framkom att vattnet upplevdes ha positiva egenskaper 

som smärtlindring och rörelsefrihet. Att kvinnorna själva fått välja omgivningen där de födde 

sina barn beskrevs inge trygghet, en egen sfär och lugn och ro. I denna omgivning 

optimerades samarbetet tillsammans med partner vilket i sin tur upplevdes ge en bra start för 

mor, barn och den nya familjen. Kvinnorna beskrev att de känt sig delaktiga och att de själva 

“ägt” sin förlossning då de fått föda på sina egna villkor. Trots att majoriteten av kvinnorna 

beskrev positiva upplevelser av själva vattenförlossningen så framkom det att negativa 

upplevelser sedan tidigare fortsatt kunde påverka kvinnorna, det framkom också att 
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bemötandet från barnmorskorna när kvinnorna berättade om sin önskan att föda i vatten var 

varierande. En del uppgav att de blivit bemötta med nyfikenhet, spänning och uppmuntran 

medan somliga uppgav att de upplevt negativa attityder till vattenförlossning från 

barnmorskor.  

 

Med tanke på att kvinnorna beskrev att alla födande borde ha möjlighet att föda i vatten om de 

önskade så anser studiens författare att det föreligger ett behov av mer forskning i ämnet för 

att kunna tillgodose kvinnornas önskemål. Barnmorskor behöver verktyg i form av kunskap 

och utbildning för att kunna arbeta för att tillgodose kvinnors önskemål avseende 

vattenförlossningar. Fler studier behövs i ämnet avseende barnmorskors och läkares 

inställning till vattenförlossningar för att detta fenomen ska få en större acceptans och för att 

möjligheten att föda i vatten ska få förekomma på alla förlossningsenheter och vara valbart 

för alla kvinnor. 
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Bilaga 1 (2) 

Har du fött barn i vatten? Vi är intresserade av dina upplevelser! 

1. Hur gammal är Du? 

2. Hur många barn har Du fött? 

3. Hur många barn har Du fött i vatten? 

4. Hur länge är det sedan Du födde ditt senaste barn i vatten? 

5. Skedde din förlossning i vatten planerat eller spontant? 

6. Skedde din vattenförlossning i hemmet eller på sjukhus? 

7. Berätta om varför Du valde att föda i vatten 

8. Att vara delaktig i val och beslut som fattas under förlossningen är av stor betydelse 

för upplevelsen av förlossningen. 

9. Berätta om Du upplevde delaktighet under din vattenförlossning. Om Du kände 

delaktighet, på vilket vis gjorde du det? 

10. Berätta om hur Du upplevde bemötandet från barnmorskan/vårdpersonal när Du ville 

föda i vatten? 

11. Berätta om Du kände dig trygg under din vattenförlossning. Ge gärna exempel. 

12. När under förlossningsförloppet lade Du dig i vatten? 

13. Hur länge låg Du i badet innan barnet föddes? 

 

14. Hur intensiv upplevde Du smärtan under förlossningens öppningsskede (innan Du 

började krysta)? 

0 minsta tänkbara smärta 1   2   3   4   5   6   7 värsta tänkbara smärta 

15. Beskriv hur intensiv Du upplevde smärtan under din vattenförlossning: 

 
0 minsta tänkbara smärta 1   2   3   4   5   6   7 värsta tänkbara smärta 

 

16. Hur är din egen upplevelse av vattenförlossningen om Du får beskriva den med egna 

ord? 

 

17. Har Du några andra tillägg om din vattenförlossning som vi inte frågat om får Du 

gärna delge dessa här: 

 


