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Denna kandidatuppsats i sociologi består av en kvalitativ studie av hur gravida kvinnor i dagens Sverige 

upplever den prenatala interaktionsprocessen med barnmorskan på mödravårdcentralen. Den utgår från sex 

intervjuer med kvinnor som har barn i åldrarna 0-10 år. Vid en komplikationsfri graviditet handlar den 

prenatala kontakten med mödravårdcentralen om ett hälsobevakande och hälsofrämjande arbete, och mötet 

ska från barnmorskans sida präglas av ett psykosocialt förhållningssätt. I min undersökning har jag funnit att 

den gravida kvinnan idag många gånger står inför en komplex situation till följd av den individualisering 

och reflexivitet som präglar dagens senmoderna risksamhälle. Hon står å ena sidan inför fler valmöjligheter 

än någonsin och har möjlighet till att ta del av en mängd information om sin graviditet på egen hand, något 

som hon ofta gör till följd av ökad skepsis mot vetenskapen och den ökade medikaliseringen av vardagslivet. 

Detta verkar å andra sidan bidra till ett beroende av barnmorskans expertkunskap, både då all den 

information som finns att tillgå blir överväldigande, och för att hantera oro som kommer med den 

medvetenhet om möjliga risker som medikaliseringen av vardagslivet fört med sig.   
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1 INLEDNING 

För kvinnan är tiden som gravid ofta en omvälvande tid med mycket funderingar, glädje och oro inför 

framtiden. Som den tjeckiska sociologen Hana Haskova väl beskriver är ett barns födelse en betydande 

händelse i livet och familjen, och är en händelse som påverkar intra-personella, interpersonella samt socialt 

viktiga faktorer (Haskova, 2002). Graviditetsprocessen innebär för många kvinnor ett igångsättande av tankar 

gällande det ofödda barnet och dess hälsa, men även andra funderingar och frågor kan uppstå. Exempel på 

dessa kan vara ens egen roll i att bidra till barnets hälsa när det kommer till livsstil, tankar om kroppsliga 

förändringar, diverse tankar angående framtiden såsom hur man som förstagångsföderska kommer att klara sin 

nya roll som förälder, tankar om hur förhållandet med eventuell partner kommer att påverkas, oro rörande den 

ekonomiska situationen med allt vad en ny familjemedlem innebär, oro inför att man som kvinna och 

småbarnsförälder riskerar att inte längre vara lika attraktiv på arbetsmarknaden m.m. För vissa kvinnor 

fortlöper graviditeten utan att hon ställer sig själv eller omgivningen alltför många frågor, medan andra 

upplever stor förvirring vid alla tankar och känslor som uppstår. Var man vänder sig med sina funderingar samt 

i vilken utsträckning man talar om dem varierar också. Partner, familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater 

är exempel på personer från den privata sfären som ofta blir viktiga för den gravida kvinnan.  Den gravida 

kvinnan ingår även i ett speciellt vårdsammanhang; hon har under hela sin graviditet kontinuerlig kontakt med 

vården, utan att vara sjuk (vid en komplikationsfri graviditet). I Allmänna råd från Socialstyrelsen framställs 

graviditeten som ett huvudsakligen normalt livsförlopp med normala psykologiska reaktioner. Händelserna 

beskrivs som ”genomgripande”, men anses inte vara ett sjukligt utan ett normalt tillstånd (Allmänna råd från 

Socialstyrelsen 1981:4, s.24). I Sverige är det barnmorskan som vid komplikationsfria graviditeter är 

nyckelpersonen i mötet med vården under graviditeten. Ungefär i vecka 10 (med viss variation) besöker den 

gravida kvinnan vanligtvis barnmorskan för första gången, och har då ett informations- och inskrivningssamtal. 

Därefter gör kvinnan kontinuerliga besök hos barnmorskan fram till barnets födelse (med viss variation 

exempelvis beroende på om kvinnan är förstföderska eller har varit med om tidigare komplikationer), samt går 

på en avslutande efterkontroll ca 2-3 månader efter förlossningen. Vanligtvis är det samma barnmorska som 

följer den gravida kvinnan fram till och med den avslutande efterkontrollen. Viss variation landsting emellan 

kan förekomma (Bredmar, 1999, Vårdguiden, 2010). 

1.1 Syfte och frågeställning  

Jag har i denna uppsats valt att titta närmre på kvinnors upplevelse av och förväntningar på mötet med 

barnmorskan i samband med graviditeten. Fokus ligger på hur kvinnorna upplever interaktionen med 

barnmorskan under graviditeten. Vidare har jag valt att endast fokusera på den gravida kvinnans möte med 

barnmorskan, och kommer att lämna eventuell partner som också har möjligheten att följa med utanför i denna 
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undersökning. Detta ämnesval har vuxit fram över tid, främst av anledningen att jag själv funderat mycket på 

att bli barnmorska. Intresset för barnmorska som yrke har lett mig in på att fundera över kvinnans upplevelse av 

mötet med barnmorskan, och vilka faktorer som bidrar till att hon upplever mötet på det vis hon gör.  

Syftet med min undersökning blir därmed att utifrån de intervjuade kvinnornas perspektiv beskriva den 

prenatala interaktionen med barnmorskan på mödravårdcentralen idag. Min primära frågeställning är hur 

dagens samhälleliga förutsättningar påverkar mina intervjupersoners upplevelse av och behov i denna 

prenatala interaktionsprocess med barnmorskan. För att analytiskt förankra kvinnornas upplevelser utgår jag 

från teoretiska perspektiv som innebär att jag kan koppla kvinnornas erfarenheter till vissa samhälleliga 

förutsättningar beskrivna av Beck (2000) och Giddens (1997). Vidare frågor avser vilka faktorer kvinnorna 

anser viktiga i den prenatala interaktionen med barnmorskan, vad kvinnorna har för förväntningar på mötet 

med barnmorskan samt ifall dessa infrias eller ej. 

 

2 BARNMORSKANS YRKESROLL 

Jag vill börja med att ge en kort beskrivning av barnmorskans yrkesroll, för att förstå vilken roll hon har enligt 

det svenska samhället. Nedan har jag hämtat information om barnmorskans roll hos Barnmorskeförbundet 

(2011). Barnmorskan beskrivs här i positiva ordalag: 

Den svenska barnmorskan arbetar för kvinnors reproduktiva hälsa inom ett mycket brett verksamhetsområde. 

Barnmorskan träffar kvinnor under hela deras livscykel från den unga skolflickan till den åldrande kvinna, och 

utför ett arbete som har stor betydelse för folkhälsan i Sverige. Tilliten och respekten kvinnor och barnmorskor 

emellan är starka. Barnmorskans arbete är hälsofrämjande, förebyggande och/eller behandlande och omfattar.  

 kvinnans reproduktiva hälsa under hela hennes livscykel  

 vård och stöd vid normal graviditet, förlossning och barnsängstid  

        identifiering av avvikande tillstånd under graviditet, förlossning och barnsängstid, samt omvårdnad i  

        samband med dessa tillstånd 

 främjandet av föräldraskap  

 vård av det nyfödda friska barnet samt amningsrådgivning  

 sexualitet- och preventivmedelsrådgivning för kvinnor och män  

 hälsoinformation inom reproduktiv hälsa  

 omvårdnad vid gynekologisk ohälsa  
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Barnmorskan beskrivs även genom sitt arbete verka för jämställdhet mellan kvinnor och män, samt för 

solidaritet och respekt för individen. Barnmorskan värnar särskilt om kvinnan och hennes barn kopplat till 

deras livsvillkor i samhället.  

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer finner jag vidare information: Till grund för yrkesexamen till barnmorska 

ligger sjuksköterskelegitimation. Utbildning till barnmorska omfattar 60 poäng (90 ECTS) och ligger på 

avancerad nivå. Yrket som barnmorska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskapligt 

förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar (Kompetensbeskrivningar för 

sjuksköterskor och barnmorskor, 1996). Barnmorskans arbete grundar sig på den internationella etiska 

koden (Ethical Code for Midwives, ICM 1993), som på Barnmorskeförbundet (2007) har översatts till svenska.  

Den etiska koden tar gällande barnmorskans verksamhetsområde upp följande: 

A. Barnmorskor erbjuder vård till kvinnor och barnalstrande familjer med hänsyn till kulturella olikheter 

samtidigt som de arbetar för att eliminera skadliga åtgärder inom respektive kultur. 

B. Barnmorskor uppmuntrar kvinnor inom deras eget sociokulturella sammanhang att ha realistiska 

förväntningar på barnafödande, med minimumstandard att ingen kvinna skall skadas genom konception 

och barnafödande. 

C. Barnmorskor använder sina professionella kunskaper för att stärka en säker förlossningshandläggning i 

alla miljöer och kulturer. 

D. Barnmorskor är lyhörda för de psykiska, fysiska, emotionella och andliga behoven hos kvinnor som 

söker hälsovård, oberoende av deras omständigheter.  

E. Barnmorskor agerar som goda förebilder i hälsoupplysning och friskvård för kvinnor under hela deras 

livscykel, liksom för familjer och andra hälsoprofessioner.  

F. Barnmorskor söker aktivt personlig, intellektuell och professionell tillväxt genom hela sitt aktiva 

yrkesliv och integrerar denna tillväxt i sin yrkesverksamhet. 

Jag har vidare varit inne på Primärvårdens Skånes hemsida samt Vårdguiden för ytterligare information. I 

samtliga beskrivningar Hela tiden uttrycks att kvinnan ska komma ihåg att barnmorskan och läkaren är där för 

att hjälpa, att det är ett bra tillfälle att få svar på frågor eller funderingar om graviditeten etc. Hos Vårdguiden 

(2010) uttrycks det; ”Du kan fråga om olika besvär, om förlossningen eller om annat som du undrar över. Var 

inte rädd för att fråga - barnmorskorna har hört det mesta förut”. Hos Primärvården Skåne (2012) citeras 

barnmorskor som uttrycker att relationen är viktig. Här uttalar en barnmorska att ”Majoriteten av kvinnorna 

känner sig lugnare och tryggare bara genom att de får gehör för sina tankar och känslor. Förutom att ge 

medicinsk rådgivning är en stor del av mitt arbete som barnmorska att lyssna på kvinnan och sätta hennes 

behov i centrum. Det spelar ingen roll om det står i journalen att kvinnan har haft en normal graviditet och 
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normal förlossning. Det är kvinnans upplevelse som är det viktiga”. En annan barnmorska säger att ”Det är 

viktigt att patienten känner tillit till mig som barnmorska och det får de genom att jag använder min kunskap 

och erfarenhet, ger patienten ett bra bemötande så de kan känna trygghet”. 

Det jag vill visa med dessa yrkesbeskrivningar samt med informationen från olika vårdsidor på internet är den 

stora vikt som fästs vid en helhetssyn på kvinnan psykiskt, fysisk och socialt. Emotionella behov hos kvinnan 

ska beaktas, och tillit och trygghet beskrivs som viktiga inslag i mötet med barnmorskan. En övergripande 

beskrivning av de möten som äger rum hos barnmorskan under graviditeten finns att ta del av i bilaga 1.  

 

3 TIDIGARE FORSKNING OM BARNMORSKANS YRKESROLL 

Det finns en förhållandevis stor mängd undersökningar om barnmorskans yrke utifrån olika vetenskapliga 

perspektiv. Dessa studier och publikationer behandlar olika frågor om förlossningsvård, kvinnors 

barnafödande, barnmorskors framväxt, utbildning och yrkesverksamhet, barnmorskornas yrkesmässiga position 

i förhållande till läkarna samt medikaliseringen av födandet. Jag presenterar nedan den historik jag finner 

intressant för mitt valda undersökningsperspektiv.  

3.1 Historiska perspektiv 

Barnmorskor har verkat sedan urminnes tider, och tidigare benämningar var hjälpgummor, jordgummor och 

jordemödrar. Redan i 2:a Mosebok beskrivs hjälpkvinnor. Barnmorskornas arbete byggde på tradition och 

erfarenhet, men kopplades även samman med ockultism. Ett likhetstecken mellan häxa och jordemor var inte 

ovanligt (Barnmorskeförbundet, 2011). Ekonomihistorikern Christina Romlid berättar i sin avhandling Makt, 

motstånd och förändring om 1600-talets Sverige, där det traditions- och erfarenhetspräglade arbete dåtidens 

barnmorskor utförde skulle utrotas, för att ge plats åt vetenskap och rationalitet. 1663 inrättandes Collegium 

Medicum (föregångare till socialstyrelsen) där läkarna (då männen) tog över makten och barnmorskan blev 

underordnad, från att tidigare ha arbetat självständigt. År 1686 utfärdades en förordning att Stockholms 

barnmorskor skulle genomgå utbildning och examineras av stadsläkaren. Även om barnmorskan var 

underordnad männen var hon internationellt sett mycket autonom i sitt arbete. P.g.a. de stora avstånden och 

bristen på läkare fick den svenska barnmorskan exempelvis använda förlossningstång (efter viss genomgången 

utbildning) om ingen läkare var närvarande, vilket var unikt internationellt sett. Vidare hade barnmorskan en 

säregen ställning i sin roll som yrkesarbetande kvinna, hon var utbildad och hade en egen inkomst, rörde sig 

utanför hemmets väggar och var en samhällelig funktionär. Barnmorskeförbundet var det första kvinnliga 

yrkesförbundet, och bildades 1886. De typiska barnmorskorna var ”förståndiga” flickor och kvinnor uppfödda 

på landet, ofta rekommenderade av andra i byn där de kom ifrån (Barnmorskeförbundet, 2011). 
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Sedan början av 1900-talet har de svenska barnmorskorna arbetat med förebyggande mödrahälsovård. Vid 

sekelskiftet 1900 födde näst intill alla kvinnor hemma, och den förebyggande mödrahälsovården bestod då av 

urinprovtagning i hemmet (Bredmar, 1999). Exempel på en pusselbit som bidrog till framväxten av dagens 

mödrahälsovård var ”Mjölkdroppe”-mottagningarna, som fanns på 27 platser runtom i Sverige och erbjöd 

obemedlade kvinnor hygieniskt framställd mjölkersättning samt rådgivning. Under åren 1931-1933 bedrev 

Kungliga Medicinalstyrelsen en försöksverksamhet med förebyggande mödra- och barnhälsovård på sju olika 

platser i Sverige. Då verksamheten fick ett positivt utfall beslutade riksdagen 1937 att statsbidrag skulle utgå 

till landstingen för att bedriva detta, och mödrahälsovården var rikstäckande i början av 1940-talet. 

Barnmorskor och läkare anställdes på mödravårdscentralen, som precis som idag var gratis och frivillig för 

gravida kvinnor (ibid). Under åren 1930-1950 skedde en snabb förändring inom svensk förlossningsvård, och 

från 1930- talet började andelen hemförlossningar att minska i snabb takt. Mödrahälsovården blev snabbt 

populär. År 1935 var andelen förlossningar på ”anstalt” (dåtidens språkbruk) 38 % och år 1950 94 % (dock 

med regionalt betydande skillnader) (Jansson, 2008).  

Med övergången från hemförlossning till anstaltsförlossning kunde man se ett förändrat synsätt på den gravida 

kvinnan; att vara gravid var inte längre såsom tidigare varit fallet kvinnans ensak och något hon skötte själv 

fram tills förlossningen. Vidare utvidgades medicinens uppgift från endast förlossning även till att omfatta 

graviditeten, mycket för att vid förebyggande mödravård lyckas rädda kvinnor och barns liv i större 

utsträckning med hänvisning till Sveriges dåvarande låga nativitet. Den förebyggande mödravården var även en 

viktig del i tanken om välfärdssamhället och folkhemmet. Idag är antalet inskrivna kvinnor i mödrahälsovården 

uppe i ca 98%
1
 (Bredmar, 1999 s.46). Mödrahälsovården började alltså med att förebygga sjukdomstillstånd för 

att minska mödra- och barnadödligheten, men har över tid utvecklats till ett helheltsomfattande projekt som ska 

innebära en helhetssyn på människan psykiskt, fysiskt och socialt (ibid). 1955 fick mödrahälsovården fastare 

struktur gällande organisation och arbetsform, och det skulle nu enligt Medicinstyrelsens rekommendation ingå 

ca 10 barnmorskekontroller under graviditeten. Vidare skulle hälsovårdande arbete bedrivas i såväl fysiskt som 

psykiskt hänseende i förebyggande syfte, exempelvis genom råd om hygien, gymnastik, samt fullvärdig kost. 

1969 betonas i normalreglementet att barnmorskornas roll ska innebära ett medicinskt såväl som psykologiskt 

och socialt arbetssätt, där de sistnämnda innebar råd och stöd i personliga och sociala frågor. Under 1970-talet 

blev barnmorskorna stationära på mödravårdscentralerna, och hembesök upphörde. På 1980-talet blev 

mödrahälsovården en vårdgren inom primärvården, och normalreglementet ersattes av Socialstyrelsens 

Allmänna råd och anvisningar från 1981 (ibid). 

Historikern Christina Jansson analyserar och diskuterar i sin bok Maktfyllda möten i medicinska rum tre 

centrala förändringar i svensk förlossningsvård under perioden 1960-1985, en tid av samhällsförändring i 
                                                             
1 I denna siffra är kvinnor inskrivna i den privata mödrahälsovården inräknade.  
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Sverige. Dessa var den framväxande tron på tekniken, politiseringen av förlossningsfrågor och 

psykologiseringen av födandet. Hon menar att kropp och samhälle, natur och kultur samt medicin och politik är 

relaterade till varandra i föränderliga mönster. Därför är det svenska samhällets utveckling viktigt att ta del i för 

att förstå dagens kunskapsläge gällande barnafödande och för förståelsen inför varför den gravida kvinnan idag 

har de förväntningar på mötet som hon har. Jansson beskriver upp att ”den nationella kontexten är central även 

när det gäller analyser av hur och varför tekniker överförs, används och omvandlas och hur de uppfattas av 

berörda aktörer” (Jansson, 2008 s. 55). 1960-1985 var en tid av samhällsförändring och jämställdhetsdebatt, 

och viktiga förhandlingar gällande begrepp som jämställdhet, familj, hem och moderskap ägde rum. Fram till 

1950-talet rådde det i Sverige en paternalistisk regim som präglades av en folkbildningstanke, där allmänheten 

skulle lära sig goda vanor genom upplysning. Under mitten av 1960-talet började en samhällskritisk regim ta 

fart. Journalistik blev ett sätt att förändra samhället, och man ville belysa och problematisera sidor av samhället 

som tidigare inte kommit fram (ibid, s. 53). Under 70-talet började man debattera förlossningsfrågor i media, 

riksdagen och i kvinnorörelsen, och en av de frågor som man riktade fokus mot inom mödra- och 

förlossningsvården var psykologiseringen av födandet. Man intresserade sig i allt större utsträckning för 

gravida kvinnors psykologi (ibid, kap. 7). Barnmorskor hade ingen framträdande roll i den medicinska 

diskussionen angående gravida kvinnor, men när det gällde mödraförberedelse (exempelvis profylax och ett 

mer personligt, psykologiskt omhändertagande av kvinnan) och kvinnans mående förväntades de stå för ett 

stort engagemang. Debatten hade satts igång. 

Jag vill här även kort beröra medikaliseringen av födandet, som är en annan omdiskuterad historisk aspekt av 

barnafödande. Det finns även om denna utveckling en stor mängd forskning att finna från olika 

angreppsvinklar. Från att vid mitten av 70-talet från många feministers håll ha sett födandet som en naturlig, 

glädjefylld upplevelse som ”… måste befrias från manlig, vetenskaplig och teknologiskt kontroll” (ibid, s. 35), 

till en mot 80-talets slut mer komplex diskussion av medikaliseringen av födandet. Allt fler forskare menade att 

”kvinnan-som-natur”- argumenten homogeniserade kvinnor. Man ”… bortsåg från de olika villkor de hade och 

de skilda positioner de kunde inta och förvandlade dem till i första hand kroppar, barnaföderskor och mödrar 

som var i behov av vetenskaplig, rationell, manlig kontroll” (ibid, s. 36).  

3.2 Komparativa perspektiv 

Från ett annat perspektiv har forskningen kartlagt den olikartade sociala organisationen av graviditetsvård och 

förlossning i skilda länder. WHO har exempelvis utfört rapporten Having a Baby in Europe (1986), där man 

bl.a. jämför förlossningsvårdens organisering och rutiner i ett stort antal europeiska länder, något som även 

Devrier, Benoit, R. Van Teijlingen & Wrede tar sig an i sin multidisciplinella bok Birth by Design; pregnancy, 

paternity care, and midwifery in North America and Europe (2001), där flertalet författare är sociologer. 
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Barnmorskans roll kan vidare variera mycket länder emellan. I exempelvis Sverige, England, Danmark och 

Frankrike har barnmorskan ett relativt stort ansvarsområde och arbetar tillsammans med läkare inom 

mödrahälsovården (med viss variation i arbetsfördelningen), medan barnmorskan i länder som Norge, 

Tyskland, Italien och Schweiz endast biträder läkaren i arbetet. Barnmorskorna har på vissa håll fått slåss för 

sin status mot läkarna, medan de i Norden och Holland bevarat en stark position (Bredmar, 1999). Det är 

viktigt att poängtera att det inte är helt okomplicerat att jämföra barnmorskor emellan länder, då de svenska 

barnmorskorna sägs ha en särskilt självständig position inom mödravården jämfört med barnmorskor i andra 

länder (Bredmar, 1999; Jansson, 2008). Vidare måste medikalisering, demedikalisering och uppkomst/framväxt 

av mödravårdcentraler och det sätt man bedriver dessa på förstås ur den sociala kontext som har rått och råder, 

något som Haskova (2002) och Jansson (2008) belyser. 

3.3 Studier av vårdmötet 

 En vetenskaplig inriktning har fokuserat mötet och ibland mer precist samtalet mellan barnmorskan (läkare) 

och den gravida kvinnan. De flesta studier som undersökt kommunikationen i mödrahälsovården mellan 

barnmorskor (delvis även läkare) och den gravida kvinnan har publicerats i England runt 80-talet. Dessa studier 

har utgjorts av bl.a. vilka ämnen barnmorskorna och de gravida kvinnorna talar om och hur barnmorskorna 

hämtar information från kvinnorna. Sociologen Margareta Bredmar diskuterar den tidigare engelska 

forskningen i sin doktorsavhandling Att göra det ovanliga normalt (1999), och hon beskriver att det som 

framgår i dessa studier är att den medicinska aspekten är ämnesfokus, och ett psykosocialt innehåll saknas. 

Vidare har man i studierna funnit att kommunikationsmönstret är asymmetriskt, och syftar då på att 

barnmorskan styr samtalet i riktning mot medicinska ämnen, och avbryter kvinnan vid initiativ till andra 

samtalsämnen, samt att barnmorskorna och de gravida kvinnorna har två skilda perspektiv på situationen, där 

kvinnan har ett lekmannaperspektiv baserat på behov och erfarenheter, och barnmorskorna har ett professionellt 

perspektiv (ibid). Bredmar tar vidare upp att man funnit att läkarna inte informerar kvinnorna om deras tillstånd 

i tillräcklig utsträckning, genom att läkarna (och även barnmorskorna) använder mildrande omskrivningar samt 

återkommande ger lugnande besked som standardsvar på oro. Effekten av dessa nedtonade svar råder det skilda 

meningar om, där det å ena sidan har ansetts underlättande vid samtal om ett känsligt ämne, och å andra sidan 

riskerar att bidra till missförstånd till följd av oklara och vaga budskap. Sociologen Ann Oakley (1986) har i 

undersökningar av mötena på engelska mödravårdscentraler kommit fram till att mötena är standardiserade och 

opersonliga, något hon tillskriver den framvuxna medikaliseringen av barnafödande. Som tidigare nämnts är 

det dock inte okomplicerat att göra jämförelser länder emellan, men då tidigare forskning från Sverige inom 

detta område är begränsad har jag valt att kortfattat ta upp en del av vad den internationella forskningen 

kommit fram till.  
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Inom senare forskning har Sonja Olin Lauritzen, professor i pedagogik, gjort en studie på invandrarfamiljers 

möte med svensk barn- och mödrahälsovård (1990). I dessa studier framkom det att de svenska barnmorskorna 

har ett psykosocialt förhållningssätt i mötet och samtalen med de gravida kvinnorna. Mötena var både 

uppgiftsstyrda och fokuserade på de medicinska uppgifterna barnmorskan hade att utföra, samtidigt som de 

ställde frågor som gällde kvinnornas sociala situation samt gav kvinnorna utrymme att prata om sina 

erfarenheter. Gunilla Sydsjö, leg. Kognitiv beteende terapeut och professor, har i Psykosociala riskgraviditeter 

och deras utfall (1992) som namnet avslöjar forskat om psykosociala riskgraviditeter. Hon kom fram till att den 

svenska barnmorskan har en god professionell kompetens att identifiera mammor med psykosociala problem. 

Därmed visar både Sydsjö och Olin Lauritzen att svenska barnmorskor har ett både medicinskt och 

psykosocialt förhållningssätt, vilket då stämmer väl överens med socialstyrelsen riktlinjer och den information 

vården uttrycker att de ämnar uppnå i barnmorskornas möte med den gravida kvinnan. Annan relevant 

forskning har bedrivits av norskan Reidun Förde, professor i medicinsk etik, som har forskat på läkares och 

gravida kvinnors möten i den norska mödrahälsovården (då de idag primärt använder sig av läkare och inte 

barnmorskor). Denna forskning visar att ett holistiskt synsätt där man kombinerar det medicinska och 

psykosociala på ett tidigt stadium är en viktig metod för att identifiera de kvinnor som behöver extra stöd 

psykiskt eller socialt stöd under graviditeten (Förde, 1995). Bredmar undersökte och analyserade i tidigare 

nämna doktorsavhandling Att göra det ovanliga normalt (1999) det kommunikativa projekt som äger rum 

mellan gravida kvinnor och barnmorskan under graviditeten på ett antal svenska mödravårdcentraler. Hon fann 

bl.a. att man fokuserade mycket på det ”normala”, att kommunikationen formades mot att graviditet var ett 

normalt tillstånd, och att många av de frågor som togs upp normaliserades som vanliga steg i 

graviditetsprocessen. Bredmar tar vidare upp studier som behandlat olika typer av möten i vårdsammanhang 

som gjorts under 1990-talet. Dessa visar på att det skett en medikalisering av vardagslivet och att allmänheten 

idag har större medicinsk kunskap, vilket har lett till att asymmetrin minskat mellan professionella och lekmän. 

Jansson (2008) tar även hon upp den ökade vardagsmedikaliseringen i debatten om medikalisering och 

demedikalisering, och beskriver att personliga möten och självhjälpsgrupper/böcker låter den medicinska 

blicken ”… tränga in i vardagens alla vrår” (ibid, s. 36).  

3.4 Medicinska konsekvenser  

Slutligen vill jag belysa forskning som visar vilka konsekvenser mötet med mödravården i det prenatala 

sammanhanget kan generera.  

I maj 1998 släppte US National Center for Health Statistics en rapport gällande jämförande barnadödlighet 

mellan födslar omhändertagna av barnmorskor vs läkare i USA. Man såg att barnadödligheten vid födslar 

omhändertagna av barnmorskor var lägre. Inte endast det, utan omsorgen från barnmorskor gav även bättre 
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resultat gällande barnens födelsevikt. Detta gäller trots att barnmorskorna oftare hand om kvinnor från lägre 

sociala positioner i samhället, vilka i vanliga fall löper en ökad risk för sämre födelseresultat. Denna skillnad 

beskrivs delvis kunna bero på skillnad mellan läkare och barnmorskor i vårdpraxis i den prenatala vården, samt 

vid värk och födsel. 

Jag vill även ta upp en artikel som publicerades hos Vetenskap & Hälsa (2011), som beskriver att det under de 

senaste årtiondena skett en samtidig ökning av kejsarsnitt och psykisk ohälsa hos kvinnor i fertil ålder. Artikeln 

beskriver en undersökning som gjorts på 6 467 Malmökvinnor i samarbete mellan forskare vid Malmö 

högskola, Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lunds universitet. Undersökningen visar att risken för akuta 

kejsarsnitt ökar signifikant för förstföderskor om mamman rapporterat oro, stress eller sömnproblem vid sina 

kontroller hos mödravården, men att risken för kejsarsnitt däremot inte ökade för de kvinnor som angett att de 

fått professionellt stöd eller antidepressiv medicin under graviditeten. Studien visar vidare att kvinnor i stor 

utsträckning berättar hur de mår, och att mödrahälsovården behöver utveckla mer effektiva metoder för att 

systematiskt identifiera psykisk ohälsa under graviditeten. Förutom att risken för allvarliga komplikationer är 

högre vid kejsarsnitt, så kostar det samhället fyra gånger mer än en normal vaginal förlossning.  

3.5 Sammanfattande tankar 

Vad de tre första forskningsperspektiven visar är variationen under olika sociala förhållanden. Graviditet, 

barnafödande, den prenatala vården samt förlossningspraktik är inte statiska fenomen och begrepp, utan 

förändras över tid och rum, och baseras på sociala, politiska, ekonomiska och kulturella kontexter (Haskova, 

2002). Här landar jag således i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Beroende på faktiska skillnader i tid och 

rum har olika aktörer ansetts vara de som har ansvaret för processen kring barnafödande, och olika preferenser 

har funnits för hur den prenatala processen och förlossningen ska behandlas och ledas. Förändring har även 

genomgåtts inom andra sociala aspekter såsom exempelvis kvinnans och barnets position i samhället och det 

sociala system som råder (ibid). Min utgångspunkt är därför att olika samhälleliga villkor skapar skilda 

förväntningar hos de gravida kvinnorna och olikartade relationer i den prenatala interaktionsprocessen med 

vården.  

 

4. METOD 

Jag har utfört en kvalitativ studie med djupintervjuer, där jag har intervjuat 6 kvinnor angående deras 

upplevelse av mötet med barnmorskan under graviditetsprocessen. Jag ansåg denna undersökningsmetod vara 

den bästa, då mitt syfte inte var att söka en objektiv ”sanning” utan att ta reda på kvinnornas subjektiva 
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upplevelse av mötet med barnmorskan. Jag använde mig därmed av en hermeneutisk forskningsansats 

(Svensson & Starrin, 2004), och mina intervjuer gav mig möjlighet att få mer djupgående material som grund 

till kommande analys.  

 

Mina intervjuer var semistrukturerade, och inför intervjuerna sammanställde jag en intervjuguide med frågor av 

öppen art, kring vilka mina intervjupersoner kunde bygga sin egen upplevelse av mötet med barnmorskan. 

Detta tillvägagångssätt ansåg jag det bästa för min undersökning, då jag på så sätt under intervjuernas gång 

kunde gå tillbaka och verifiera att jag ställt frågor som kunde hjälpa mig att besvara min frågeställning, utan att 

under pågående intervju behöva fundera över om jag glömt något (se intervjuguide bilaga 2). På så vis kunde 

jag istället fokusera på att ställa följdfrågor till kvinnornas berättelser som jag ansåg intressanta för 

undersökningen. 

4.1 Urval  

Då det fanns så begränsad tillgång till tidigare svensk forskning gällande gravida kvinnornas upplevelse av 

mötet med sin barnmorska, var mitt mål att först skaffa mig en översiktlig bild genom att intervjua kvinnor med 

varierande bakgrund. Exempelvis tillhör de intervjuade kvinnorna inte någon socialt eller ekonomiskt homogen 

grupp. De har varierande etnisk härkomst, samt är både förstagångs- och omföderskor. Mina önskemål var att 

de skulle vara småbarnsföräldrar för att kunna placera in deras förväntningar på mötet i dagens samhälleliga 

kontext, samt att intervjupersonernas graviditet skulle ha genomgåtts inom samma generation, då olika 

generationer och därmed samhälleliga kontexter påverkar kvinnornas förväntningar och upplevelser. Jag satte 

inte en speciell övre eller undre ålder på barnen utan beslöt mig för att se vilka intervjupersoner som kunde 

tänka sig att ställa upp innan jag bestämde det. Det föll sig på så vis att mina intervjupersoner hade barn i 

åldrarna 0-10 år, och alla kvinnor hade ett yngsta barn som inte var äldre än tre år. Detta åldersspann passade 

bra in på de önskemål jag hade gällande generationsaspekten.  

Då jag i min frågeställning berör ett ämne som kan vara känsligt att tala om, önskade både jag och majoriteten 

av intervjupersonerna att intervjuerna inte skulle äga rum i offentlig miljö såsom café och dylikt, utan hemma 

hos antingen mig eller dem. Då kvinnorna dessutom alla är småbarnsföräldrar, var det trots min flexibilitet inte 

alltid lätt att bestämma tid och plats. Av den anledning att jag befarade att en offentlig plats inte var en 

passande miljö för denna typ av frågor, valde jag intervjupersoner som var vänners vänner och inte närmare 

bekanta, samt vid ett tillfälle via snöbollsurval (Bryman 2011 s. 196) via en av mina intervjupersoner. Jag 

övervägde först att sätta upp lappar på diverse platser som mödravårdcentraler, dagis etc. för att på så vis få tag 

på intervjupersoner, men jag valde att få tag på intervjupersoner på det sätt jag gjorde för att det skulle kännas 

bekvämare för intervjupersonerna att komma till mitt hem eller bjuda in mig i deras. Av naturliga skäl är 
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trygghet ett viktigt element vid en intervju för att intervjupersonen ska kunna slappna av, och Svensson och 

Starrin (2004) belyser att relationen mellan forskare och intervjuperson utgör själva kärnan i intervjun. Att 

känna till mig som person, antingen direkt som bekant eller via en vän eller liknande kan vid ett känsligt ämne 

bidra till trygghet vid intervjuprocessen. Dock är det inte oproblematiskt, då denna anknytning mellan mig som 

forskare och mina intervjupersoner även kan bidra till olust inför att delge känsliga detaljer, då de vet att vi 

förmodligen kommer att ses igen samt att vi har gemensamma bekanta. Den intervju där jag fick tag på 

intervjupersonen via snöbollsurval utfördes på ett café där min intervjuperson just ätit lunch, och en intervju 

med en väns vän utfördes p.g.a. avståndsskäl via telefon. De kvinnor jag intervjuade på café och via telefon var 

båda öppenhjärtliga och gav mig bra information, men jag märkte att de pauser jag kunde behöva för att ställa 

för mig intressanta följdfrågor föll sig mer naturligt i hemmiljö. Intervjuprocessen är flexibel, då frågor och 

svar dialektistiskt föds i interaktionen mellan mig som forskare och intervjupersonen (Bryman, 2011 s. 415). 

Vidare märkte jag vid alla mina intervjuer att det tog en stund, trots småprat före, innan intervjupersonerna kom 

igång med att diskutera sina personliga reflektioner. Mina intervjuer landade därför på ca 1 timme per intervju, 

förutom intervjun på café samt via telefon som var något kortare. Vid alla förfrågningar om vilja att delta i min 

undersökning var det stora gensvaret en positiv överraskning. Jag ville dock försöka undvika att intervjua 

kvinnor som kände varandra väl, av den anledningen att de inte skulle diskutera ämnet och mina frågor 

varandra emellan och därmed riskera att påverka varandra.  

Jag är väl medveten om att det empiriska material jag fått baserat på 6 intervjupersoners upplevelser omöjligen 

kan vara representativt för gravida kvinnors upplevelse av den prenatala interaktionsprocessen med 

barnmorskan i allmänhet. Det var inte heller mitt syfte, som istället var att nå en djupare förståelse för 

kvinnornas upplevelse av barnmorskemötet. Jag ville även belysa faktorer som ligger bakom dessa upplevelser. 

4.2 Etiska aspekter 

Vid förfrågning om vilja att delta i min studie var jag noggrann med att meddela intervjupersonerna vikten av 

att de inte skulle känna sig tvingade att ställa upp, och att alla frågor var helt frivilliga att svara på. Jag 

meddelade även att jag byter ut namn, ålder och antal barn. Vidare förklarade jag att intervjuerna kommer att 

spelas in, men att ingen kommer att kunna ta del av intervjuerna förutom jag. Redan efter första intervjun insåg 

jag att mitt valda ämne var känsligare än jag trott. Exempelvis vid frågan ifall relationen med barnmorskan 

påverkar upplevelsen av graviditeten, var jag rädd att sätta igång en ”saknad” av en bättre barnmorska än den 

man hade haft. Det stundtals känsliga ämnet ledde även till att jag, trots att jag meddelat mina intervjupersoner 

att alla frågor var frivilliga att svara på, kunde känna en oro inför att de skulle känna sig ”uthängda” under 

intervjuns gång. Här kände jag att det var av både positiv och negativ art att de kvinnor jag intervjuade hade 

någon form av anknytning till mig, antingen direkt eller i form av gemensam kontakt. Negativa aspekter var att 
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jag kände oro inför att mina bekanta men framförallt de intervjupersoner som var vänners vänner skulle känna 

sig tvingade att svara på frågor och tycka att det kändes olustigt att säga nej, men inte kände mig tillräckligt väl 

för att uttrycka att de inte ville öppna sig. Vidare kände jag oro inför att mina intervjupersoner skulle tro att jag 

skulle föra deras information vidare till andra personer, även om jag garanterat motsatsen. Överlag tyckte jag 

dock att det var av positiv art att de flesta av mina intervjupersoner kände till mig sedan tidigare, om än på 

avstånd, då jag tror att det faktum att vi alla hade någon form av anknytning till varandra i form av gemensam 

kontakt bidrog till den öppenhet alla mina intervjupersoner uppvisade. Beskrivning av intervjupersonerna 

återfinns i bilaga 3.  

 

5 TEORETISKA PERSPEKTIV 

Jag kommer att utgå ifrån Becks (2000) och Giddens (1997) teorier som behandlar det senmoderna samhället, 

och applicera detta på mitt empiriska material för att analysera vad dessa samhälleliga förutsättningar bidrar till 

för den gravida kvinnan. Vidare uttalar vården att trygghet och tillit är viktiga inslag i interaktionen mellan 

barnmorska och den gravida kvinnan, vilket lett till att jag i ett teoretiskt perspektiv beskrivet av Pollard (2010) 

tar upp hur barnmorskans beteende och kommunikation riskerar att reproducera traditionella maktrelationer 

inom mödrahälsovården.  

5.1 Det senmoderna samhället 

Enligt Beck (2000) är dagens senmoderna samhälle fyllt av osäkerhet och risker. Den typ av risker han menar 

att vi står inför är dock inte externa hot och risker (från gudarna eller naturen), utan risker som en konsekvens 

av den tekniska industrialiseringen. Dagens risker blir, med Beck, därmed både en vetenskaplig och social 

konstruktion, och inte naturlig eller ödesbestämd. Det moderna risksamhället har blivit ett samhälle präglat av 

reflexivitet med minskat förtroende för det vetenskapliga systemet, och har lett till en individualisering av 

sociala ojämlikheter (till följd av förändringar i arbetslivet och därmed försörjning). Det minskade förtroendet 

för vetenskapen är en komplex process; i takt med att vetenskapen utvecklas presenteras även kritik mot det 

vetenskapen hävdade igår, något som bidrar till minskad trovärdighet. Samtidigt är vetenskapen beroende av 

denna självkritik (och kritik från andra vetenskaper) för att utvecklas. Denna konstant bedrivna offentliga kritik 

av vetenskapen och rådande expertpraktik resulterar i en osäkerhet vilket vidare bidrar till en 

avmystifieringsprocess av vetenskapen. Denna avmystifieringsprocess leder till en avmonopolisering av 

vetenskapens kunskapsanspråk; ”vetenskapen blir allt nödvändigare, samtidigt som den får allt svårare att räcka 

till för den samhälleligt bindande definitionen av sanning” (ibid, s. 261) Risksamhället präglas av en samtidig 

strävan att uppnå säkerhet och att hantera risker. De risker Beck talar om är inte endast av kunskapsteoretisk art 

och gällande det vi kan iaktta, utan gäller även framtidens risker och risker vi inte kan se med blotta ögat. Han 
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talar om det senmoderna samhället som en spekulativ tidsålder, där riskmedvetenheten ständigt finns i 

bakgrunden. På ett välbeskrivet sätt tar han upp att: ”allting måste betraktas ur två perspektiv och kan först i 

denna dubblering uppfattas och bedömas på rätt sätt. Den synliga världen måste undersökas, relativeras och 

värderas i förhållande till en andra verklighet som bara existerar i tankarna och ändå gömmer sig i den synliga 

världen” (Beck, 2000 s. 101). Till detta kommer det minskade förtroende för vetenskapliga och politiska 

system, samt individualiseringen med den förlorade traditionella trygghet detta innebär. Individen frigörs idag 

från de ”givna mallarna”, och hennes liv läggs i hennes egna händer, öppet och beroende på de egna besluten. 

Negativa händelser i individens liv som tidigare ansågs vara ödet eller Gud, anses idag ofta vara personliga 

misslyckanden som följande konsekvenser av individens beslut (ibid, s. 218-222). Beck beskriver vidare 

institutionalisering av levnadsmönstren och det församhälleligande som kan ses i individualiseringsprocessen i 

det senmoderna samhället, en inneboende motsägelse där traditionella band och sociala former (social klass, 

kärnfamilj) ersätts av sekundära instanser och institutioner (ibid, s. 213-214). Becks begrepp risksamhälle, 

reflexiv modernitet och individualisering är viktiga för att förstå nutida upplevelser av graviditet och födande, 

både vad gäller de gravida kvinnorna och vårdens representanter (här barnmorska, läkare). De val och den 

flexibilitet som karaktäriserar risksamhället innebär nya dilemman i den gravida kvinnans sociala situation. De 

står inför en mängd val vad gäller tester och hur kvinnan ska ta hand om sig under sin graviditet. Detta medför 

att gravida kvinnor både behöver förhålla sig till nya typer av kunskap och att de står inför ett nytt sorts ansvar. 

Detta ansvar riskerar att bidra till ökad oro under graviditeten.  

Giddens (1997) talar även han om det senmoderna samhället, eller den högmoderna riskkulturen och 

risksamhället som han uttrycker det. I boken Modernitet och självidentitet – självet och samhället i den 

senmoderna epoken uttrycker han att det inte handlar om att det sociala livet idag ter sig mer riskfyllt än 

tidigare, då det för de flesta människor i de utvecklade samhällena inte är så. Begreppet risk menar han ”… är 

snarare fundamentalt för det sätt på vilket både vanliga aktörer och tekniska specialister organiserar den sociala 

världen. Under modernitetens villkor dras framtiden konstant in i nutiden med hjälp av den reflexiva 

organiseringen av kunskapsmiljöerna” (ibid, s. 12). Giddens belyser den reflexivitet som genomsyrar dagens 

samhälle och individen, och menar att det som utmärker det högmoderna samhället är den institutionella 

reflexiviteten. Den institutionella reflexiviteten innebär att individen i sitt vardagliga liv reflekterar över och 

förhåller sig till de den information som förmedlas via de sociala institutionerna (experterna och de sociala 

organisationerna). Detta innebär att man ständigt förhåller sig till ny information, ny vetenskaplig kunskap och 

ny teknik, men även till en mängd nya sociala relationer och mötesplatser, som inte fanns i det traditionella 

samhället. Individen i det moderna samhället är därför i behov av förmågan att kunna rekvalificera sig, vilket 

innebär att själv aktivt söka upp kunskap för att sålla bland de valmöjligheter som finns till hands för att kunna 

göra ett kvalificerat val. Vidare är det individen i det moderna samhället som anses ha huvudansvaret för sin 
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egen situation. Individen förväntas ta beslut, baserade på välgenomtänkta grunder. Då graviditet och födande 

som tidigare nämnts påverkas av social och kulturell kontext gäller samma sak den gravida kvinnan och hennes 

inställning till sin graviditet. I dagens moderna samhälle kommer information från tv, internet, böcker, 

tidningar, omgivningen etc. Beroende på situation kan detta leda till stress och förvirring, och i den gravida 

kvinnans fall har hon vidare ett ansvar både för sig själv och för barnet som växer inuti henne, samtidigt som 

hon ska förhålla sig till information som hon ständigt får från olika håll. 

5.2 Ett maktperspektiv 

Sociologen Katherine C. Pollard tar i sin artikel ”How midwifes’ discursive practises contribute to the 

maintenance of the status quo in English maternity care” (2010) upp ett perspektiv på mödrahälsovården som 

jag fann relevant att applicera på det resultat jag fick efter genomgångna intervjuer. Pollard beskriver att en 

dålig relation mellan personalen i mödrahälsovården fortfarande påverkar gravida kvinnor negativt, trots att 

man i nära tre årtionden har diskuterat frågor som makt, kön, professionalism och medikaliseringen av 

födandet. Det är sedan tidigare känt att maktrelationer påverkar hur personalen inom den engelska 

mödrahälsovården arbetar tillsammans, men Pollard fokuserar på att undersöka ifall, och i så fall hur, dessa 

faktorer samspelar och påverkar varandra. Hon har därför utfört en studie för att undersöka hur barnmorskor 

bidrar eller eventuellt motverkar traditionella diskurser gällande makt, professionalism och medikaliseringen av 

födande. Det hon finner och som jag anser relevant för mitt resultat är att barnmorskorna både varandra 

emellan och när de refererar till andra barnmorskor (då en klar majoritet av alla barnmorskor idag är kvinnor) 

samt när de talar om de gravida kvinnorna, ofta använder ett annat språkbruk än om exempelvis läkarna. 

Pollard uttrycker att: “Midwives’ language often assigned non-adult status to women. When referring to 

women, midwives and other staff also often used phrases implying ownership” (ibid, s. 13). Exempel som är; ”I 

must speak to the health visitor about one of my girls”, och en annan barnmorska säger under ett telefonsamtal 

med en läkare vid begäran om epiduralbedövning till en kvinna; ”She’s a lovely little girl, but she’s 

struggling”. Att kalla de gravida kvinnorna ”girl” eller ”lady”, tar Pollard upp som ett språkbruk som bevarar 

traditionella diskurser gällande makt och kön, där exempelvis ”girl” tar bort den gravida kvinnans vuxenstatus 

och ”lady” refererar till en ”ren”, förnäm och undergiven kvinna. Vidare tar Pollard upp att kvinnor och män i 

västvärlden har tilldelats olika egenskaper, där de typiskt manliga attributen (rationella och starka) fram tills 

relativt nyligen ansågs ha ett socialt positivt värde i jämförelse med de typiskt kvinnliga attributen (irrationella 

och svaga). 
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5.3 Tillit  

Tillit benämns som ett viktigt inslag i mötet i barnmorskans yrkesroll, men ska nu skapas under andra 

omständigheter än i det traditionella samhället. I det samhälle som föregick det senmoderna levde vi i sociala 

miljöer som var nära knutna till varandra, och familjen, kyrkan och det lilla samhället var i stort det som 

utgjorde individens värld. När det kom till barnafödande var barnmorskan ofta en person som alla i bygden 

kände, och man kände vanligtvis till henne både som person och hennes kompetens. Här kopplar jag än en gång 

in Giddens (1997). Giddens talar om tillit och rekvalificering, och att individer har en benägenhet att 

rekvalificera sig i djupare mening när det handlar om betydelsefulla övergångar i deras liv eller när de ska fatta 

avgörande beslut. Han uttrycker att rekvalificeringen emellertid alltid är partiell, ”… och har en tendens att 

påverkas av expertkunskapens ”reviderbara” karaktär och meningsskiljaktigheterna mellan experterna” (ibid, s. 

16). Han anser vidare att lekmannasynen på vetenskap och teknologi i det senmoderna samhället har en tendens 

att uttrycka såväl vördnad som förbehåll, såväl bifall som oro. Tillit och skepsis samexisterar därmed på ett 

instabilt sätt i det sociala rummet (ibid, 1997). 

 

6 ANALYS 

I min analys kommer jag inleda med att citera några av mina intervjupersoners spontana åsikt gällande 

relationen med barnmorskan på mödravårdcentralen. Relationens betydelse för kvinnorna väver jag sedan 

samman med förväntningar på barnmorskan och barnmorskans uttalade yrkesroll. Detta för mig vidare in på 

huvuddelen av analysen, vilken är att applicera Beck (2000) och Giddens (1997) teorier om det senmoderna 

samhället på mitt empiriska material och med hjälp av dessa analysera varför kvinnorna har de förväntningar 

och behov de har. Vidare kommer jag att använda mig av Pollards (2010) teoretiska perspektiv gällande 

maktrelationer i mötet med barnmorskan, och hur det påverkar den tillit och trygghet som vården uttrycker som 

viktiga inslag.  

6.1 Är relationen med barnmorskan viktig? 

Inför denna undersökning fick jag många nyfikna frågor angående vad jag skulle undersöka, och responsen var 

varierande. Från de flesta fick jag positiva reaktioner, men i några fall var reaktionen skeptiska blickar och 

frågor som: Mötet med barnmorskan, är det intressant att undersöka? Relationen med barnmorskan, spelar den 

någon roll? Jag måste här tillägga att den responsen kom från personer som inte själva fått barn, men då jag 

själv stod ny inför situationen blev ändå osäker på mitt ämnesval; kanske spelar inte mötet och relationen med 

barnmorskan någon roll? Därför var en av de frågor jag ställde alla mina intervjupersoner ifall de upplevde att 

relationen med barnmorskan var viktig. Som svar på denna fråga uttryckte Louise: ”Den är ju viktig tycker jag. 
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Den är en stor del av det för att det är ändå hon som… det är hon du ska kunna ringa och ställa frågor till, som 

ändå ska hjälpa dig…”. Vidare beskriver Susanne att: 

Ingen annan kommer att leva... den här tiden... med dig på samma sätt som din barnmorska... för att hon 

lyssnar på barnets hjärta tillsammans med dig, hon kollar blodtrycket, och hon... så det borde vara 

positivt från början till slut… känner jag liksom... och… hon borde vara ett stöd helt enkelt... ett stort…  

Jag förstod under mina intervjuer att relationen med barnmorskan var viktig, om än i varierande grad. Vidare 

skiljde det sig åt vilka delar i mötet som var viktigt, även om jag kunde se en röd tråd som genomsyrade 

förväntningar och önskemål från de gravida kvinnornas håll. Eva Robertsson tar i Kommunikation, samtal och 

bemötande i vården (2007) upp att kvinnor visar en extra öppenhet och därmed sårbarhet i samband med 

födandet, och dåligt bemötande inom vården kan ge långvariga men (s. 279).  

6.2 Den subtila känslan i mötet 

Vid mina intervjuer berättade alla kvinnor att barnmorskan vid inskrivningsmötet frågade om hur kvinnan 

mådde, om hennes arbetssituation, förhållande etc., för att få en helhetsbild av den gravida kvinnan och hennes 

situation. Frågor angående hur kvinnan mådde fortsatte även i de flesta fallen i mer eller mindre utsträckning 

under resten av interaktionsprocessen fram tills det avslutande mötet. Dessa frågor har barnmorskan 

kombinerat med att vara uppgiftsstyrd, om än med mest fokus på sina uppgifter (se barnmorskans 

yrkesbeskrivning, avsnitt 2). Detta innebär att barnmorskorna, i linje med vad både Sydsjö och Olin Lauritzen 

kom fram till som barnmorskans yrkesroll påbjuder, gick in i mötet med ett både medicinskt och psykosocialt 

förhållningssätt. Den problematik flera av kvinnorna gav uttryck för under mina intervjuers gång är inte att 

barnmorskan inte har frågat dessa frågor, utan snarare att flera av kvinnorna inte känt att hon tagit deras svar på 

allvar eller lyssnat på det de svarar. Susanne uttrycker exempelvis gällande sina svar på när barnmorskan 

frågade om hon hade något som oroade henne:  

Ja det gjorde hon, men det var mer på ett formellt sätt… och jag är en sådan som känner av… då är jag 

mer, nämen det är bra... för då har jag sagt det två tre gånger, och jag fick ingen respons… jag fick mer, 

jamen det är så det är... då tänker jag inte liksom säga det varje gång… då blir jag bara så men ja, det är 

ingen fara… 

Anne uttrycker vidare: 

Man måste känna att de har ett intresse av en när man sitter där, att de är villiga att svara om man har 

några andra frågor som inte direkt rör det medicinska liksom...” ”... att man känner att man kan prata 

med barnmorskan om sånt, och inte bara mäta magen, mäta blodsocker… det är jätteviktigt… 

Kvinnorna uttrycker att de känner och att det är viktigt att känna, alltså en subtil känsla. Fossum tar i 

Kommunikation, samtal och bemötande i vården upp att bemötandet ofta är avgörande för hur patienten (i detta 

fall den gravida kvinnan) uppfattar kvaliteten i omhändertagandet. När man i efterhand frågar om vårdmötet 

var bra eller ej, handlar det ofta om just bemötandet. Intervjupersonerna uttryckte att de litade på barnmorskans 
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medicinska kunskaper, och att upplevelsen av mötet påverkades mycket av just själva bemötandet. Detta kan 

kopplas till det jag berörde i tidigare forskning (avsnitt 3.3), där man funnit att barnmorskorna och de gravida 

kvinnorna har två skilda perspektiv på situationen, kvinnans lekmannaperspektiv baserat på behov och 

erfarenheter vs barnmorskornas professionella perspektiv. Enligt den etiska koden (se avsnitt 2) ska 

barnmorskorna vara ”lyhörda för de psykiska, fysiska, emotionella och andliga behoven hos kvinnor som söker 

hälsovård, oberoende av deras omständigheter”. Flera av mina intervjupersoner uttrycker dock som tidigare 

nämnt att de inte kände att de kunde uttrycka sina funderingar och frågor, trots att barnmorskorna sa att de var 

välkomna med frågor om de hade några.  

6.3 Varför är det viktigt att kunna ställa frågor? 

Risksamhället som påverkansfaktor 

Som följd till det risksamhälle som Beck (2000) och Giddens (1997) beskriver, måste kvinnorna under sin 

graviditet förhålla sig till en mängd information. Det gäller både olika medicinska kunskaper som finns att 

tillgå och sålla mellan, och till följd av utvecklingen i medikalisering av vardagslivet. Faktorer som media, tv, 

internet och omgivningens berättelser bidrar också med information att förhålla sig till. Giddens beskriver det 

stundtals förvirrande i denna situation, då ”det som idag anses vara acceptabelt/lämpligt/rekommenderat 

beteende kan betraktas helt annorlunda i morgon till följd av förändrade omständigheter eller nya 

kunskapsanspråk” (Giddens, 1997 s.161). Till detta kopplar jag ett citat från Anne, som vid diskussion om sin 

första graviditet beskriver just detta;  

 … man får ett häfte vid inskrivningsmötet med info om vad man får och inte får äta... men det ändras ju 

hela tiden… jag försökte att inte vara så nojig, försökte att bara go with it… vissa blir väldigt stressade, 

men jag försökte att ta det lugnt… 

Detta var en av de frågor där mina intervjupersoner uttryckte olika förhållningssätt, då Hilda uttrycker; 

Jag var jättenojjig med vad jag skulle äta, så de skickade mig till psykolog... jag var rädd gällande maten 

att tänk om jag hade ätit något fel…” ”… att oj tänk om den där köttbiten inte var genomstekt eller… den 

där grönsaken inte sköljd... så googlade jag för mycket och läste vad som kan hända om barnet skulle få i 

sig något... så det ska jag inte göra nästa gång jag är gravid… jag läste alldeles för mycket! Min 

barnmorska sa att läs inte så mycket, ring hellre till mig… 

Susanne uttrycker vidare: 

… det var mycket forum och mycket internet… jag tittade på youtubefilmer, jag avråder varje gravid 

kvinna från att studera eller analysera för mycket, för det är absolut inte hälsosamt… … jag ville att 

barnmorskan skulle lyssna, att hon ska ge svar på vad jag känner… och det skulle räcka liksom, sånna 

svar… där hade man kanske lugnat ner sig, hon kanske hade kunnat säga titta inte på så många filmer på 

internet, läs inte så mycket... 
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Sabina uttryckte att hon var påläst inför graviditeten vilket var bra om man visste var man skulle hämta 

informationen ifrån, och hennes barnmorska rekommenderade henne pålitliga internetsidor. Men;  

… sen läser man ju självklart på forum och så vidare vilket man inte ska göra... de har faktiskt svar på 

allt, men de har mycket svar som man inte ska läsa… men om man kan sålla är det bra information… 

Anne blev hjälpt av information från nätet när hon vid sin andra graviditet fick blödningar, och inte fick den 

information hon kände behov av från sin barnmorska;  

Jag läste om förlossningar på familjeliv, och då var det fler som hade haft blödningar där det inte hänt 

någonting… så då blev man ju lugnad på det sättet... men den informationen borde jag ju ha fått från 

henne (barnmorskan) istället... tycker jag… 

Kvinnorna uttrycker en känsla av komplexitet inför all den information de ska förhålla sig till. I linje med både 

Becks och Giddens teorier angående individen i det senmoderna samhället, som är sin egen ”lyckas smed” och 

som ytterst står ansvarig för de val hon gör, kan detta i en för många så betydelsefull händelse som en 

graviditet bli överväldigande. Två av mina intervjupersoner fick t.ex. skickas vidare till psykolog/kurator vid, 

viktigt att tillägga, två graviditeter som var helt komplikationsfria. 

6.4 Ordning i kaoset, barnmorskan som nyckelperson 

Det verkar i vissa fall som att barnmorskan är medveten om den komplexitet gällande all information att 

förhålla sig till som den gravida kvinnan står inför. Barnmorskan säger till Hilda att: ”… läs inte så mycket, 

ring hellre till mig...” 

Och Annes barnmorska uttryckte att ”… i slutändan är det du som känner ditt barn bäst, lyssna till dig själv och 

inte till alla andra trots välmenande råd”. Barnmorskan har enligt mina intervjupersoner en central roll, 

samtidigt som kvinnorna har en skeptisk inställning till henne som expert och söker information även på annat 

håll, en skepsis Giddens (1997) tar upp som karaktäriserande för det reflexiva högmoderna samhället. Att söka 

information på annat håll verkar vara en genomgående trend hos mina intervjupersoner, om än med variation 

gällande vad de läste, hur mycket och hur kritiskt. I vissa fall tipsar barnmorskorna om ”säkra sidor” på nätet 

som kvinnorna kan gå in och läsa på. 

Anne uttrycker angående barnmorskans och hennes viktiga rollfunktion i sammanhanget: 

… det är den enda egentligen man känner att man verkligen kan prata med som har en riktig kunskap om 

det! Du kan ju sitta och prata med dina väninnor och du kan sitta och prata med din mamma och du kan 

prata med andra mammor, men man vet att hon har läst om det och har en examen i det... man känner en 

viss trygghet i när hon säger att det är okej… 
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Susanne: 

… hon ser ju både det medicinska och det mänskliga… hon kan se alla aspekter hos en gravid kvinna… 

mina vänner och min släkt ser bara mig, ser den personliga aspekten och inte mer än så… de kanske blir 

mer oroliga än vad jag är när jag känner och de kanske tar det på ett ännu större allvar än jag gör och då 

blir det problem, men hon kan se det liksom från alla håll och sätta det på sin rätta plats…  

Susanne uttrycker här en utsatthet där barnmorskan fick en mycket viktig roll under graviditetsprocessen; hon 

ville inte göra omgivningen orolig genom att ge uttryck för sin oro. Vidare ansåg hon att barnmorskan var den 

enda personen som kunde se hela bilden av den gravida kvinnan (både det medicinska och psykosociala), till 

följd av barnmorskans långa utbildning. Samtidigt poängterar hon ett flertal gånger att hon endast önskade att 

bli förstådd när hon uttryckte oro, istället för att bara få formellt lugnande svar. Susanne beskriver en 

komplexitet som har återkommit hos flera av mina intervjupersoner; hon ville få sin situation neutraliserad och 

höra att den var normal, samtidigt som ett formellt nedtonande av oron i stilen ”så är det att vara gravid” 

snarare förvärrade situationen, då hon kände att hon inte blev tagen på allvar. Det räckte inte med att visa 

provsvar som var bra. En logisk och rationell kommunikation för att lugna kvinnan verkade inte alltid vara nog, 

då oron i vissa fall var av mer subtil art och handlade om existentiella frågor, men även oro inför framtida 

risker. Beck (2000) beskriver gällande det senmoderna risksamhället att riskerna hela tiden finns som en 

parallell värld i vårt medvetande, risker som, vid en för många så stor händelse som en graviditet, blir viktiga 

att vara förberedd på samt förebygga i den utsträckning det går. För att kunna förebygga riskerna krävs att man 

är medveten om dem, vilket kvinnan blir i allt större utsträckning till följd av dagens rådande 

vardagsmedikalisering och medieutbud. Detta risktänkande bidrar även till ett behov av en bra relation med 

barnmorskan i ”förebyggande” syfte, något som bl.a. Sabina uttryckte:  

… det är ju väldigt viktigt tycker jag, man ska ju kunna säga till om något är fel... man har ju några 

väninnor... ja där det har gått fel… och då är det jätteviktigt att de litar på att när jag säger, nu mår jag 

inte bra…  

Anja och Susanne som är omföderskor beskriver att barnmorskornas förhållningssätt blev något annorlunda vid 

andra och tredje barnet; barnmorskans förväntade sig nu att kvinnan skulle vara ”varm i kläderna”. Även Anne, 

som fick komplikationer i form av blödningar vid andra barnet, upplevde att barnmorskan banaliserade ett 

eventuellt kommande missfall och uttryckte att ”du om någon borde veta att alla graviditeter inte ser likadana 

ut”, då hon hade barn sedan innan. Anne tog mycket illa vid sig av detta bemötande.  

Förstagångsföderskorna stod inför en helt ny situation, och jag citerar nedan Hilda och Louise angående den 

nya situation de stod inför som gravid. Hilda uttryckte: ”… det är så känsligt allt… speciellt första gången så är 

allt så nytt och så…” 
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… som förstagångsföderska är det första gången du går igenom det… du vet inte... även om du vet, ja jag 

är gravid och har ett barn i magen, det är så mycket annat du börjar tänka på när du väl är gravid som du 

kanske aldrig tänkt på innan…(Louise) 

Även omföderskorna uttryckte att de trots (samt ibland till följd av) tidigare graviditeter fortfarande hade 

funderingar: 

… så har jag liksom också upplevt att som det är min tredje graviditet så hade de tagit för givet att jag 

förstår allting… de sa det är din tredje graviditet och du vet säkert hur det ligger till… ok man känner sig 

glad att man har erfarenheterna, men ändå osäker för att varje graviditet är inte den andra lik… jag 

menar allvar, de är inte likadana alls…(Susanne) 

Vidare uttrycker Susanne:  

… man har mognat på ett annat sätt, man har sett mycket nu och det påverkar på ett nytt sätt... innan var 

man ung och naiv, inte påläst helt enkelt… och jag vet inte, det här med att läsa mycket om graviditeten 

och om vad andra går igenom, det kan påverka en som gravid… 

Susanne beskriver känslan av att hon ju mer kunskap och erfarenhet hon fick, desto mer oro uppstod. Även här 

kopplar jag oron till den ökande medikaliseringen av vardagslivet tillsammans med effekten av den riskkultur 

som både Giddens (1997) och Beck (2000) beskriver präglar dagens senmoderniteten; hon kände sig stressad 

av alla risker hon nu blivit medveten om till följd av den information som ökat i takt med ökad 

vardagsmedikalisering. 

6.5 ”Inte på allvar”  

Flera av mina intervjupersoner upplevde att de inte blev tagna på allvar när de uttryckte oro. De hade också 

stundtals upplevelser som vittnade om att de behandlades som barn. Jag börjar nedan med att citera Susanne 

gällande hennes oro som inte blev tagen på allvar: 

… de verkade inte förstå att det här är på allvar… de kanske utifrån deras yrke träffar många mammor i 

samma situation, och därför blir det vanligt för dem att höra sånt... fast personligen tycker jag att de 

borde behandla varje person på ett individuellt sätt… och ta deras historia på allvar, oavsett hur många 

de har haft… 

I slutet av den graviditet då Susanne kände sig orolig drabbades hon av eksem. Barnmorska och läkare 

misstänkte havandeskapsförgiftning, men vid undersökning visade det sig vara stressrelaterade symptom. 

Läkaren säger att Susanne ska sluta oroa sig och gå hem och vila. Vid detta stadium har Susanne så låg tillit 

till vårdens expertis och den rationella argumentationen lugnar inte, och förståelsen för den subtila oron blir 

här väldigt viktig. Jag frågade Susanne vad hon själv, såhär i efterhand, tror hade hjälpt henne i denna 

situation. Susanne uttryckte ett flertal gånger att hon endast ville bli tagen på allvar i sin oro, och att någon 

skulle lyssna och bekräfta att hennes oro inte var löjlig. Kanske var hennes oro inte berättigad gällande det 

medicinska, graviditeten gick komplikationsfritt (fram tills hon p.g.a. stress fick eksem), men den fanns där. 

Problemet med den subtila oron är att den inte mätas utan endast uttryckas. En anledning till att Susanne inte 
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togs på allvar i sin oro, kan vara att den ansågs vara ”irrationell”. Som Pollard (2010) uttrycker i sin artikel 

om den traditionella synen på kvinnans oro, är mödravården idag ännu inte fri från stereotypa traditionella 

synsätt. Synen på manligt och kvinnligt kvarstår, medvetet eller omedvetet. Kvarvarande tankar om kvinnan 

med traditionellt tillskrivna karaktärsdrag som irrationell skulle kunna vara en faktor som bidrar till att de 

inte tas på allvar eller behandlas barnlikt, speciellt i de fall då oron inte handlar om konkreta medicinska 

frågor. Dock behövde det inte endast handla om subtil oro för att inte bli tagen på allvar, och Louise 

beskriver nedan barnmorskans bemötande den första tiden av hennes graviditet då hon mådde konstant illa: 

 
… hon visade inte direkt att jag överdrev, kanske överdrev lite, men hon var mer att ”så är det att vara 

gravid och de första tre månaderna spyr man”… det var lite mer den känslan… hon förstod inte att jag 

mådde verkligen jätte... asså jag förstår också att man spyr, och de första veckorna gjorde jag det 

normalt och kunde jobba, men till slut gick det inte mer… jag försökte förklara för dem att jag kan inte 

jobba, jag kan knappt stå… 
 

Jag undrade vad barnmorskan svarade, och fick följande svar: ”Nä hon sa bara, ja du kan ju äta lite kex, det kan 

ju förhindra att du spyr... jag bara jamen det har jag gjort, det går inte... och... hon försökte med att... jaa det är 

ju så…” 

Louise lyfter också fram det positiva hon kände när hon kände att hon blev tagen på allvar. Vid ett tillfälle 

jämför hon sin ordinarie barnmorska under graviditeten med en annan hon kommit i kontakt med:  

… om man jämför med den barnmorskan nu som jag har med mitt barn, hon är ju urbra... jag hade önskat 

att hon var min barnmorska då liksom… för hon kan man ringa till och ställa en fråga, och då svarar hon 

precis som att det är första gången hon hört frågan… hon idiotförklarade inte utan man kan ställa vilken 

fråga som helst och det är inget konstigt liksom… 

Det är ett återkommande inslag vid mina intervjuer, att man ska kunna känna ställa frågor utan att känna sig 

dum. Många gånger skrattade kvinnorna till när de berättade om frågor de hade ställt, som för att visa på hur 

”tokiga” de själva kunde känna att frågorna var. Men det var ändå viktigt att känna att de kunde ställa dem 

ändå. Anja beskriver barnmorskan vid sitt andra barn: 

… du vet om man känner att det är en person man känner mer att man kan prata med... jag kände inte att 

någon av de barnmorskorna jag fick var så…” ” det hade varit jätteskönt att ha nån som jag hade gillat 

och som jag hade känt att jag hade kunnat prata mycket mer med 

Susanne uttrycker känslan hon fick då hon ställde frågor som hon inte fick respons på:  

… jättedåligt, för då känner man sig mer orolig och att man kanske inte borde ha ställt dessa frågor, 

förstår du? Man blir liksom lite småstressad inuti… det här är kanske dåliga frågor eller fel frågor… 

Vidare uttryckte flera av kvinnorna att de kände att de bara var en i ledet, eller uttryckte att barnmorskan hade 

varit bra just p.g.a. att de inte hade känt så. Susanne, Hilda och Sabina beskriver sina olika barnmorskor:  
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… jag upplevde att de hade samma, det känns som att de följer samma princip... jag vet inte, de är alltid 

passiva, de ska inte visa känslor, de ska inte visa... att de förstår... eller jo de visar att de förstår men inte 

mycket mer än så... de ger inte liksom svar på saker och ting... och så känns de väldigt pressade... man har 

en tid där, och då måste man liksom... och de vill helst göra det praktiska... och det praktiska är att mäta 

blodtryck, att kolla på magen och såhär…(Susanne) 

Hon ska vara lite privat så man inte bara känner att man bara är en patient som kommer in utan att hon… 

småpratar lite så man känner sig avslappnad, då har man ju lättare oftast att fråga sina frågor (Hilda) 

… jag tycker det är trevligt att det inte känns som ett löpande band för man känner verkligen, som jag med 

min barnmorska, även om jag nu inte hade det behovet så kändes det som att nu har vi andra som väntar 

liksom, vi har många där ute… det är väldigt mycket rutin (Sabina) 

Som jag beskrivit tidigare, har det under 1900-talet skett en institutionalisering av graviditet och 

barnafödande, och dessa processer gick över till att bli en del av samhällets ansvar. Beck (2000) beskriver 

att med den institutionalisering och församhälleligande som kan ses i det senmoderna samhället, tillkommer 

även standardisering. Denna standardisering riskerar i sin tur att skapa en rutinisering, i detta fall av 

mödrahälsovården. Barnmorskan ser saker hon ser dagligen, exempelvis Louise som mår så illa att hon inte 

kan äta utan bara kräks och får som svar att ”jamen så är det” och ”ät ett kex”, och Anja som vill ha 

ryggmärgsbedövning och får som svar att hon inte kommer att hinna då barnet bara kommer att ”glida ut”. 

För kvinnorna och från deras lekmannaperspektiv är graviditeten och väntan på det nya barnet en 

omvälvande upplevelse i livet. Känslan av att de togs på allvar och inte endast var ”en i ledet” verkar vidare 

framkalla den viktiga känslan av att kunna ställa frågor som de själva ansåg kunde uppfattas som dumma 

eller självklara. Även Giddens (1997) berör detta församhälleligande, och uttrycker att staten och det civila 

samhället utvecklas i form av sammanlänkade förändringsprocesser. Det högmoderna samhället bidrar alltså 

till en komplex situation för den gravida kvinnan med ökade individuella valmöjligheter, ökad 

riskmedvetenhet och till följd av det en utsatthet inför barnmorskan som vårdens nyckelrepresentant under 

graviditetsprocessen. Samtidigt leder det moderna samhällets sammanlänkning av staten och det civila 

samhället (i detta fall institutionalisering och ett församhälleligande av barnafödande och graviditet) till att 

hon riskerar att bli behandlad ”på rutin”. Anne upplevde en för henne mycket tråkig situation i interaktionen 

med barnmorskan vid sin andra graviditet till följd av rutinisering, då hon fick blödningar. Blödningarna 

ledde till att barnmorskan misstänkte ett eventuellt missfall var på gång: 

… jag ringde till henne när jag började få blödningar och frågade om det var något farligt och vad jag 

skulle göra, om jag skulle åka in till kvinnokliniken akut eller… så sa hon att nä det finns ingenting att 

göra, det bara är så att man har blödningar ibland… så kom jag in och så hade vi något möte där, man 

ska vara där precis innan man har ultraljudet… så ska man in och prata… så hon sa nää jag fick ingen 

nästa tid för att, det är ju inte säkert att jag behöver komma dit alls… om jag nu fick missfall… så fort jag 

hade något problem så blev det väldigt negativt från hennes sida... som jaa men då kanske du får missfall, 

sen är det inget mer med det typ… 

Jag frågar Anne hur hon kände och vad hon hade önskat för bemötande i denna situation, varpå hon svarar: 
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Att hon hade bekräftat att där var ett problem och att jag var ledsen och orolig, och inte bara att så är det, 

du kanske får missfall nu men så är det... det finns ingenting att göra åt… att hon liksom hade försökt 

lugna jamen det är vanligt, det händer ofta, att hon hade försökt lugna mig istället för att bara jaa men så 

är det…  

Hon fortsätter: 

… hon bara tog det som ingenting, hon bara viftade bort min oro… menade på att det borde jag ju veta… 

att ingen graviditet är den andra lik, det är sådant som händer… du ska ju vara glad att det händer nu och 

inte senare... att det inte alls var tröstande överhuvudtaget… hon kunde ha förklarat att kvinnor har ibland 

blödningar i fjärde månaden… att man blir lugnad på det sättet, och att ja oftast, ibland leder det till ett 

missfall men oftast så händer det ingenting… att man hade fått den informationen, nu fick jag söka upp 

den på internet… 

Som Pollard (2010) tar upp tenderade de engelska barnmorskorna att använda ett språkbruk som bevarar 

traditionella makt- och könsstrukturer, och tar bort den gravida kvinnans vuxenstatus genom att referera till 

henne som ett barn. Trots att Pollards undersökning gällde engelska barnmorskor, fann jag exempelvis i Anjas 

berättelse exempel på denna typ av behandling. Anja berättar om samtal med sin barnmorska angående 

förlossningen vid sitt andra barn där hon önskade ryggmärgsbedövning:  

… när jag pratade på slutet och sa att ja jag vill gärna ha ryggmärgsbedövning, då sa hon eh, lilla 

gumman, du kommer inte att hinna ta ryggmärgsbedövning… hon sa att andra gången man föder så går 

det mycket fortare, det går jättefort… hon var liksom verkligen såhära, barnet kommer bara att glida ut sa 

hon… det är inte riktigt så det är… så det blir också lite dumt på ett sätt liksom… 

Anja upplevde att barnmorskan bemötte henne som ett barn, oförmögen att ta beslut eller komma med förslag 

angående sin egen förlossning. Kanske uttryckte barnmorskan detta för att barnafödande har blivit en rutin för 

henne då hon dagligen träffar kvinnor som ska föda barn, men Anja upplevde bemötandet som kränkande. 

Vidare berättar Anja sin upplevelse: 

Min barnmorska var lite bitter, lite sur... inte alls glad. Sista mötet innan förlossningen sa hon att ja, nu 

blir ju inte livet som förut, med en liten bebis. Man kan inte gå på bio och så när man vill. Jag bara eh nä 

men det fattar jag väl också! 

Slutligen i detta avsnitt citerar jag Susanne, som berättar om sin känsla vid det sista mötet med barnmorskan:  

… jag var väldigt stark vid mötet efter förlossningen, jag var inte längre beroende av att liksom… vara 

där… och berätta om min situation och verkligen vilja att folk ska lyssna… hon betedde sig ändå på ett 

sätt som var blasé… jag var glad att detta var över (Susanne) 

Susanne beskriver ovan en utjämnad maktobalans i och med att graviditeten och all tillkommande oro för risker 

var över. Barnmorskan var inte längre, som Susanne tidigare uttryckt, den enda personen som kunde förstå 

hennes situation som gravid kvinna. Hon var således inte längre beroende av att henne. 

6.6 Förtroende 

Tillit till barnmorskan som expert är en viktig aspekt i mötet. I något fall hade mina intervjupersoner varit i 

kontakt med sin barnmorska före graviditeten gällande preventivmedelsrådgivning och/eller vid tidigare 
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graviditeter, men de flesta träffade sin barnmorska för första gången. Situationen innebär att man snabbt ska 

bygga upp den viktiga tillit och det förtroende som både kvinnorna och vården vittnar om är viktig. 

Tilliten är känslig, och trots att den medicinska kunskapen är viktig räcker den inte hela vägen. Exemplet med 

Annes interaktion med barnmorskan vid hennes blödningar visar på hur känslig relationen kan vara. Hon 

beskriver exempelvis den kvarvarande tiden med barnmorskan fram till förlossningen: 

… efter det när man gick dit var med mer för att mäta magen och så men man ville bara därifrån… hade 

man några frågor så ställde man inte dem till henne utan man kollade på nätet, eller så frågade man 

någon man kände, man undvek att diskutera någonting med henne överhuvudtaget... man ville bara 

därifrån…  

Så även om Anne litade på sin barnmorska gällande medicinsk kompetens, så var den subtila känslan av tillit 

borta: ”Nu var det mer bara att man gjorde det medicinska, det man skulle”. Med andra funderingar vände hon 

sig på annat håll, trots att Anne i ett citat jag tidigare tog upp att barnmorskan ”… är den enda egentligen man 

känner att man verkligen kan prata med som har en riktig kunskap om det”. Relationen blev väldigt annorlunda 

från tidigare. 

Keating et al. refereras på s. 79 i artikeln Trust, Distrust and Trustworthiness gällande att läkarens (i detta fall 

barnmorskans) beteende i vårdsituationen kan påverka ”actual trust”. Hilda beskriver hur hennes barnmorskas 

beteende bidrog till att skapa förtroende: ”Det bästa tyckte jag var att min barnmorska var så personlig, att man 

lätt kunde prata med henne, hon var så öppen med sig själv så man kände att man fick förtroende för henne…” 

Jag har i tidigare forskning berört att man kommit fram till att läkare i mötet med den gravida kvinnan inte har 

informerat om hennes tillstånd i tillräcklig utsträckning, och ger lugnande besked som standardsvar på oro. 

Trots att man ska vara försiktig med att jämföra forskning inom detta område länder emellan p.g.a. olika 

vårdorganisationer vill jag ändå nämna dessa forskningsresultat, då de går att relatera till i vad jag fann i mina 

intervjuer. Intervjupersonerna uttrycker att just öppen- och tydlighet är eftertraktansvärt i mötet med 

barnmorskan, men att sättet barnmorskan delger informationen på är viktig. Hilda, Louise och Sabina citeras 

nedan angående den enligt dem ”perfekta” barnmorskan;  

Hon ska vara lite privat så man inte bara känner att man bara är en patient som kommer in utan att hon... 

småpratar lite så man känner sig avslappnad, då har man ju lättare oftast att fråga sina frågor… och sen, 

min barnmorska var väldigt saklig och svarade rent ut, hon försökte inte linda in det eller skoja bort saker 

utan hon berättade precis som det var… (Hilda) 

Hon ska såklart ändå vara hård, lägga fram fakta på ett bra vis… men ändå vara lite förstående… och 

lyssna på vad man… och ställer man en fråga, bemöta den, kanske inte med att ”jamen så är det”, utan 

kanske mer... lite mer att hon är ett tomt blad när hon får frågan… hon behöver inte visa så tydligt liksom 

att hon hört den tidigare... att man inte blir tagen som att ”alla har varit gravida”... så… (Louise) 



25 
 

Hjärtlig, varm, generös och superkunnig… man behöver inte ha det här handen på knät alltid, men just att 

man känner den här värmen och glädjen över det nya livet… det är inte det här att man behöver någon att 

prata med, men just att behöver man så ska man känna att det finns tid…(Sabina) 

Detta behov och denna önskan av tydlig- och öppenhet kopplar jag till det senmoderna samhällets minskade 

tillit till vetenskapen (Beck 2000) och institutionella reflexivitet (Giddens 1997), som tillsammans med den 

ökade vardagsmedikaliseringen bidrar till ett ökat behov för kvinnorna att ta del av information gällande den 

egna situationen. Samtidigt blir barnmorskans tydlig- och öppenhet viktig gällande information att utgå ifrån, 

då den information mina intervjupersoner tog del på egen hand annars riskerade att leda till ökad oro inför 

eventuellt förestående risker och komplikationer om de inte hade barnmorskans som medicinsk expert att tala 

och ”bolla” med. Öppenhet, även vid komplikationer, verkar således ha en lugnande effekt samt bidra till ökad 

tillit och en känsla av möjlighet att kunna tala med barnmorskan, med förbehåll att informationen delges på ett 

bra sätt och lämnar plats till efterföljande frågor. En vidare bidragande faktor för tillit är som beskrivs i citaten 

av Louise och Sabina frånvaro av känslan av rutinisering.  

 

SLUTDISKUSSION 

Kvinnornas förväntningar och krav på barnmorskan i min undersökning kan kopplas till västvärldens 

utveckling mot ett risksamhälle. Då graviditet och födande är kopplat till den sociala kontexten och 

samhälleliga villkor, förhåller sig den gravida kvinnan till sig själv och sin graviditet i samspel med den 

rådande sociala och kulturella kontexten. Det församhälleligande och den institutionalisering som Beck och 

Giddens beskriver karaktäriserar det senmoderna samhället illustreras av mödravårdscentralens framväxt i 

Sverige, och präglar graviditetsprocessen. Till följd av detta blir barnmorskan en nyckelperson för mina 

intervjupersoner, dock i en komplex relation med en mängd förväntningar som skapas med påverkan av det 

senmoderna samhället. Beck och Giddens begrepp som risksamhälle, individualisering och reflexiv modernitet 

tillsammans med faktorer som medikalisering av vardagslivet och ökad skepsis mot experter bidrar till att 

samtliga av mina intervjupersoner reflexivt förhåller sig till barnmorskans information och söker kunskap på 

egen hand, samtidigt som behovet av barnmorskan komplext nog många gånger ökade ju mer information de 

tog del av. Många gånger bidrog all den information som fanns tillgänglig för mina intervjupersoner till oro 

inför eventuellt förestående risker som de nu blev medvetna om, och denna situation skapade förväntningar och 

behov av trygghet och tillit till barnmorskan. Interaktionen med barnmorskan var många gånger känslig, och att 

bli tagna på allvar var viktiga inslag i mötet med barnmorskan för mina intervjupersoner. Lyhördhet samt 

frånvaro av en känsla av rutinisering var viktiga faktorer för denna känsla. Den svenska barnmorskan är vidare 

en viktig person när det gäller att fånga upp psykosociala riskgraviditeter, och har i tidigare forskning visat sig 

vara bra på detta, just med hjälp av förtroende och tillit från den gravida kvinnan. Även här uppstår en komplex 
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situation, då rutinisering och behandling till följd av denna, faktorer som motverkade tillit, var återkommande 

inslag i mina intervjupersoners upplevelser som konsekvens av mödrahälsovården som institution. Ju större 

behov kvinnorna upplevde sig ha av expertkunskap från barnmorskan, desto större riskerade maktobalansen att 

bli om inte barnmorskan bemötte kvinnan på rätt sätt.  

Slutligen finns det en mängd olika perspektiv man skulle kunna angripa detta ämne ifrån, bl.a. av mer 

jämförande art. Min undersökning förde mina tankar in på eventuell skillnad mellan förstföderskor och 

omföderskor och deras upplevelse av mötet med barnmorskan. I något fall var exempelvis en tidigare 

genomgången graviditet en erfarenhet att luta sig tillbaka mot och känna trygghet i, medan den i andra fall hade 

motsatt verkan och den erfarenhet kvinnan nu besatt istället ledde till ökad riskmedvetenhet och oro. Vidare 

anser jag att forskning med inriktning på om gravida kvinnors upplevelse av mötet med barnmorskan ser olika 

ut beroende på social och ekonomisk status samt ålder skulle vara intressant. Tankar som kom till mig under 

arbetets gång var exempelvis om en 40-årig högutbildad kvinna upplever den prenatala interaktionsprocessen 

med barnmorskan på ett annorlunda sätt än en outbildad 19-årig tjej, och vilka faktorer som i så fall bidrar till 

det.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 

 Hur gammal är du? 

 

 Hur många barn har du? 

 

 (Om fler barn, samma eller olika MVC?) 

 

 Hade du kontinuerlig kontakt med samma barnmorska under hela graviditeten, eller hade du olika 

barnmorskor? 

 

 Spontant, hur var din upplevelse av mötet med barnmorskan? Några tankar spontant innan jag sätter 

igång med mer ingående frågor? 

 

 Vid första mötet, vad var det för typ av frågor barnmorskan ställde? 

 

 Frågade barnmorskan frågor av typen hur du ser på graviditeten, hur du upplever graviditeten, 

erfarenheter från eventuella tidigare graviditeter, arbetssituation och arbetsbelastning, 

hemförhållanden etc.? 

 

 Vid eventuell oro, kände du att du blev tagen på allvar? Fick uttrycka oro?  

 

 Märkte du någon skillnad mellan första och andra barnet, och/eller skillnad mellan olika 

barnmorskor? 

 

 

 Om du fick säga en sak som var den bästa, och en sak som var den sämsta i din upplevelse av mötet 

med din barnmorska, vad skulle det vara? 



 
 

 Om du fick beskriva den ”idealiska barnmorskan”, hur skulle hon vara enligt dig?  

 

 

 Hur viktigt är relationen med barnmorskan? Är den viktig eller spelar den inte så stor roll? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 2 

Rutiner vid graviditet från Vårdguiden 

Övergripande beskrivning av de möten som äger rum hos barnmorskan under graviditeten, hämtade från 

Vårdguiden (2010) och berör Stockholms landsting. Upplägget skiljer sig något åt beroende på landsting, 

men jag valde Vårdguidens hemsida då den gav utförlig information om interaktionsprocessen.  

Den gravida kvinnan går på regelbundna besök under hela graviditeten, och får oftast träffa samma 

barnmorska varje gång. Om hon inte trivs med sin barnmorska går det självklart att byta. Det första besöket 

hos barnmorskan gör man i början av graviditeten. Barnmorskan berättar här om graviditeten, frågar hur 

kvinnan mår och vad hon arbetar med. Barnmorskan skriver en journal och frågar om kvinnan haft några 

sjukdomar eller om hon tar någon medicin. Vidare tar barnmorskan upp riskerna med rökning och alkohol, 

samt ger råd om kost och motion. Det andra besöket hos barnmorskan brukar ske först efter ultraljudet - 

ungefär i graviditetsvecka 20 för förstföderskor. På en del mottagningar har det individuella vecka 20-

besöket ersatts med en gruppträff. Har kvinnan fött barn tidigare sker besöket i graviditetsvecka 25, men om 

behovet finns kan det tidigareläggas. Förstföderskor får efter vecka 30 komma varannan eller var tredje 

vecka, medan friska omföderskor kan kontrolleras något mer sällan. I vecka 25 ungefär är det dags för nytt 

besök hos barnmorskan. Efter det läggs besöken lite oftare. Barnmorskan lyssnar på fosterljud, mäter 

magen, kontrollerar blodtryck, blodvärde och tar urinprov. Här är det även dags att börja förbereda sig för 

förlossningen. Gällande oro och nedstämdhet tar de upp att om kvinnan känner sig extra sårbar, så ska hon 

inte tveka att ta upp det med sin barnmorska. Vidare beskrivs det att kvinnan kan ta upp med sin barnmorska 

om hon har det jobbigt runt omkring sig med arbetslöshet, våld inom familjen eller missbruk, tidigare har 

haft förlossningsdepression eller har en psykisk sjukdomsdiagnos, och att man tillsammans med 

barnmorskan gör upp en plan gällande de behov kvinnan och eventuellt hennes familj har. Det är alltså 

barnmorskan den gravida kvinnan ska vända sig till med det mesta i första hand.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 3 

Beskrivning av intervjupersoner 

Vid namnval på mina intervjupersoner har jag medvetet valt svenska namn, trots blandad etnicitet hos mina 

intervjupersoner. Jag har valt att göra så då jag annars hade kunnat riskera den anonymitet jag utlovat mina 

intervjupersoner, då gemensamma bekanta vid preciserande av intervjupersonernas etniska bakgrund 

eventuellt kan återkoppla svaren till en viss person.  Av samma anledning lämnar jag allmänt mycket lite 

information om mina intervjupersoner.  

 

Anja är 30 år, har 3 barn och har haft samma mödravårdcentral och barnmorska vid båda graviditeter. 

Hennes barn är 2 respektive 4 år gamla. 

Hilda är 27 år. Hon har ett barn som är 2 år gammalt. 

Sabina är 33 år, och har två barn vilka är 1 och 5 år. Hon hade olika barnmorskor vid graviditeterna. 

Anne är 30 år och har tre barn i åldern 3, 6 och 10. Hon hade samma barnmorska vid alla graviditeter. 

Susanne har 3 barn i åldern 2, 5 och 8. Hon hade olika barnmorskor vid sina graviditeter, en med sitt första 

barn och samma med de två sista.  

Louise är 25 år, och har ett barn som är 9 månader.  

 


