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Abstract  

 
For a long period of time Sweden has been an OECD-country with one of the highest quantity of 

obstetric injuries. Childbirth has mainly been a sphere for women historically. Medical science however 

took an increasingly significant role during the 19
th

 century and the profession mainly contained men. 

The pregnant woman became a pathological body. The consequence has led to women giving birth in 

lithotomy position and obstetric trauma is standard. The aim of this study has been, through Foucaults 

theory of bio power, analyse how a Swedish, social and medical normalization of obstetric injuries can 

be understood as a result of medicalization of the female sexuality and reproductivity. With a 

constructivist approach, the subjective experiences of their obstetric injuries has been analysed via 

structured interviews with women. The result shows a public impact in questions regarding female 

reproductivity and sexuality from the institute administrators. Emotional states of shame, guilt, pity and 

diminishing occur by the encounter with the institutes. Societies maintain the reality for women and 

mediate it discursively, since women who claim their bodies as their own are abnormal. Psychosocial 

support lacks in the care chain.  

 

Keywords: Obstetric trauma, reproductive health, female sexuality, medicalization, Foucault, bio 

power. 
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Sammanfattning  

Sverige har under en längre period utgjort de OECD-land med ett av de högsta antal förlossningsskador. 

Historiskt har förlossningsvården varit en sfär för kvinnor. Medicinvetenskapen intog emellertid en allt 

mer betydande roll under 1800-talet och läkarkåren utgjordes av män. Den gravida kvinnan blev en 

patologisk kropp. Följden har lett till att kvinnor föder i gynställning och bristningar är standard. Syftet 

med studien har utgjorts av att, genom Foucaults teori om biomakt undersöka hur en svensk, samhällelig 

och medicinsk normalisering av förlossningsskador kan förstås som en följd av medikalisering av 

kvinnlig sexualitet och reproduktion. Med ett konstruktivistiskt angreppssätt baserat på upplevelser och 

definitionsprocesser har kvinnors subjektiva erfarenheter av sina skador studerats genom strukturerade 

intervjuer. Resultatet skildrar en statlig inverkan i reproduktionsfrågor och dess disciplinerande 

kontrollorgan, inte minst inom mödra- och barnahälsovården. Känslor av skam, skuld, litenhet och 

förminskande är upplevelser bemötandet i vården orsakat. Samhället är aktiva i att upprätthålla realiteten 

för kvinnorna och förmedlas diskursivt, då kvinnan som gör anspråk på den egna kroppen kategoriseras 

som avvikande. Det saknas ett psykosocialt inriktat stöd i vårdkedjan. 

 

Nyckelord: Förlossningsskador, reproduktiv hälsa, kvinnlig sexualitet, medikalisering, Foucault, 

biomakt.  
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”Det känns som att det är ett underliv och jag. En kroppsdel man inte tänkt på, på det viset innan. Då var det förenat 

med lust och liv, och nu är det ångestframkallande och förenat med problem.” 

 

 

Tillägnad de kvinnor som medverkat & de kvinnor som drabbats. 

 Även tillägnad N & D. 
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Inledning  

Sverige har under en längre period utgjort de OECD-land med ett av de högsta antal förlossningsskador 

både vid instrumentell och vid icke-instrumentell vaginal förlossning (OECD 2011:112–113). Historiskt 

har förlossningsvården varit en sfär för kvinnor. Medicinvetenskapen intog emellertid en allt mer 

betydande roll under 1800-talet och befäste graviditet som patologi och förlossning som ett kliniskt 

skeende. Det var män som utgjorde läkarkåren, systematiserade kunskapen och drev på användningen 

av interventionstekniker vid förlossningar (Witz 1992 se Howson 2015:214). Kvinnors kunskaper om 

förlossningar marginaliserades och subjektiva erfarenheter fråntogs henne. Den gravida kvinnan blev en 

patologisk kropp (Oakley 1984 se Howson 2015:215). Följden har lett till att kvinnor föder i 

gynställning och bristningar är standard (Johanson, Newburn & Macfarlane 2002:892). 

 

”Det finns svåra förlossningsskador som kan påverka hela livet- men ändå inte räknas inom svensk 

sjukvård.” – Blomgren 2018 

 

I 2017 års OECD- rapport uppvisar Sverige ingen markant skillnad i utvecklingen under femårsperioden 

2010-2015 i antal förlossningsskador och intar fortfarande en hög placering internationellt, i synnerhet 

vid instrumentell förlossning (OECD 2017:118–119). Sexuell och reproduktiv hälsa utgör en central 

aspekt av människans välbefinnande och omfattar bland annat psykiska och sociala aspekter 

(Folkhälsomyndigheten 2018). En förlossning som orsakat bristningar påverkar förmågan att återuppta 

sexualiteten (Helström & Flöter Rådestad 2018:83–84). Men, sexualitet förknippad med graviditet och 

förlossning är i många sammanhang ett tabubelagt samtalsämne och härrör delvis en tabubelagd 

massmedial skildring (Shipps et al. 2013 se Zbikowski & Ryding 2018:50) och även att 

mödrahälsovården inte har ämnet som givet på dagordningen (Zbikowski & Ryding 2018:50). Den 

kvinnliga sexualiteten har historiskt associerats med det reproduktiva ansvar den kvinnliga kroppen är 

ålagd (Kero & Lalos 2004:334) och det råder en osäkerhet och ovilja att tala om sexualitet bland många 

yrkesgrupper. Ett behov av adekvat kunskap om ämnet föreligger för att stärka den sexuella hälsan 

(Larsdotter 2018). Det sociala arbetets sfär är komplext och ovillkorligt människan och hennes livsvärld. 

Begrepp som härrör medicinvetenskapen är mångfacetterade, kulturellt inbäddade och relaterade till 

rådande värderingsmönster i samhället. Sexuell och reproduktiv hälsa utgör en skärningspunkt mellan 

disciplinerna human- och medicinvetenskapen. Medicinsk sociologi har aktualiserat ett intresse för det 

samhällsvetenskapliga studerandet av hälso- och vårdfrågor och kunskap kan utvinnas genom att studera 

den medicinska sfären underbyggd av en sociologisk metodansats (Lindqvist (1997:13).  
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Studiens syfte och frågeställningar 

 

Kvinnlig sexualitet har i alla tider främst förknippats med reproduktion och reproduktionsansvar. 

Detta i motsats till manlig sexualitet som framförallt sammankopplats med sexuella behov och 

drift. Kvinnors egen sexualitet och lust har till stor del varit tabubelagd och skamfylld som följd 

av denna syn – Kero & Lalos 2004:334   

 

Begreppet medikalisering kan illustrera hur kvinnan som drabbats av förlossningsskador bemöts som 

liktydig med avsaknad av sexuella behov i kontakt med vården. En människas sexuella behov utgör och 

avspeglar en central aspekt av att vara människa och innebär tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt 

och socialt välbefinnande i förhållande till samtliga aspekter av sexualitet och reproduktion, inte enbart 

avsaknad av sjukdom, skada eller dysfunktion (Folkhälsomyndigheten 2018). Medikaliseringen av 

kvinnokroppen och dess inverkan på de förkroppsligande erfarenheterna av hälsa samt välbefinnande 

kan sättas i relation till varandra. En illustrering kan skönjas genom begreppet förkroppsligande och 

syftar då till ”den mänskliga erfarenhetens levda dimensioner och det dynamiska samspelet mellan den 

enskilda kroppen, samhällskroppen och statskroppen.” (Scheper-Hughes & Lock 1987 se Howson 

2015:209)  

 

Medikalisering ska i detta sammanhang förstås som en utbredning av den medicinska vetenskapen som 

leder till att sociala och personliga erfarenheter definieras som problem och då även kräver mediciniska 

åtgärder. Eller, det motsatta. Att erfarenheter som upplevs som kroppsliga inte bemödas vård för att den 

medicinska expertisen inte kan sätta erfarenheterna i relation till vetenskapens praxis. Nära förbundet är 

förkroppsligandet, och genom detta kommer medikaliseringen till uttryck. Förkroppsligandet ska i detta 

sammanhang förstås som en relation mellan det fysiska, sociala och moraliska, och hur en form av makt 

utgör premisser i denna interaktion. Begreppet medikalisering ansluter sig parallellt till en form av 

maktutövning som har starka kopplingar till sexualiteten och den kvinnliga reproduktiva hälsan.  

Biomakt beskrivs av Foucault som ”makten över livet” och utgör därmed grundvalar för hur en 

strukturell reglering av mänskliga kroppar kan förstås genom fokuserande av den kvinnliga kroppen i 

samhället (Aakvaag 2011:344–345).  

 

Medikaliseringen utgör ett incitament till studiens deduktiva ansats och underbyggs av Foucaults teori 

om biomakt, och bör i detta sammanhang förstås som en samhällelig kontroll över den kvinnliga 

kroppen. Biomakt legitimerar medikalisering av kvinnan. Genom dess utrycksform manifesteras 

kvinnan som producent av barn. Foucault benämner denna process som en form av normalisering, 
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vilken legitimerar en social och medicinsk kontroll över den gravida kvinnan. Med beaktande av att den 

reproduktiva hälsan är nära förbunden med den kvinnliga sexualiteten som under historiens gång 

underkastat sig samhälleliga påtryckningar (Howson 2015:209) får medikaliseringen till följd att den 

medicinska expertisen normaliserar förlossningsskador. Ekvivalent blir då hur en kvinna inte bemödas 

rätten att göra anspråk på den egna kroppen när hon drabbats av förlossningsskador, då den kvinnliga 

kroppen uppfattas förbrukad i den meningen att den uppfyllt sitt syfte genom att ha producerat ett barn.  

 

Syftet med studien är att genom Foucaults teori om biomakt undersöka hur den svenska samhälleliga 

och medicinska normaliseringen av förlossningsskador kan förstås som en följd av medikalisering av 

den kvinnliga sexualiteten och reproduktionen, genom att studera kvinnors subjektiva erfarenheter 

av sina skador. 

 

För att besvara studiens syfte behandlas följande frågeställningar: 

 Vilka områden i kvinnans liv påverkas av en förlossningsskada och hur kommer denna verkan 

till uttryck? 

 

 Hur upplever kvinnan attityden och bemötandet i sammanhang då hon behöver hävda eller tala 

om sin skada? 
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Hypotes  

En process av medikalisering av den kvinnliga sexualiteten som synonymt med reproduktiv hälsa? 

”Om män födde barn skulle förlossningsskador inte ses som normalt” – Brandén 2016   

 

Citatet kan vara uttryck för maktutövning som legitimerar en medicinsk och samhällelig 

normaliseringsdiskurs; den kvinnliga kroppen har ett reproduktivt syfte och när detta syfte är uppfyllt 

lämnas hon därhän. Många är de kvinnor som anonymt, massmedialt vittnar om skador de lever med i 

tysthet, hur de blir misstrodda eller att deras problem inte tas på allvar av vården. Sverige beskrivs ha 

missat det förebyggande arbetet, diagnostiseringen och behandlingen av förlossningsskador. 

Psykologiskt stöd och uppföljning av bristningar anses som ett förbättringsområde inom svensk 

sjukvård (Uustal 2016).  Attityden från vården tendenserar att normalisera skadan och befästa den som 

något naturligt, något den kvinnliga kroppen får betala som tack för att den frambringat ett barn. Det 

råder en diskrepans mellan den av kvinnan upplevda problematiken och den av läkaren bedömda 

komplikationen (ibid.). Förlossningsskador, ofullständiga sutureringar och framfall omnämns befinna 

sig i oklara gränsområden. Många gynekologer beskrivs präglade av uppfattningen att underlivet inte 

bör opereras förens ett framfall är konstaterat;  

”Funktionsstörningar i form av öppenhetskänsla, tarmtömningsrubbningar och 

nedsatt sexuell funktion har normaliserats och ansvaret/skulden har lagts på kvinnan 

och hennes förmåga att bäckenbottenträna.”  – Bäckenbottenutbildning u.å.  

 

Den hypotetiska ansatsen vilar på antagandet att barnafödandet är en form av strukturell makt över livet 

och kommer till uttryck när kvinnan väl förlöst sitt barn. Hon utgör då en sekundär samhällsprioritering. 

Foucaults syn på kön och teoretisk bildningen om biomakt härleder hypotesen genom den historiska 

synen på kvinnan och sexualitet. Hur det reproduktiva ansvaret för med sig en medikaliserande process, 

vilken får till följd att kvinnans anspråk på den egna kroppen efter barnafödandet negligeras. Genom 

begreppet medikalisering kan den strukturella makten förklara hur den kvinnliga kroppen i samhället, 

genom tiderna framställts som en maskin och hur hennes mänskliga behov negligeras och förminskas 

(Aakvaag 2011:344–345). Foucault (2002) skildrar hur synen på kön är influerad av idéer och praktiker, 

med tydliga förbindelser till fortplantningen och medicinvetenskapen. Även hur maktens förhållande till 

sexualitet har förändrats genom detta synsätt. Makten utgörs av en strukturell makt över livet och 

kommer till uttryck då samhällsinstanser och expertisen gör intrång i det mänskliga livet (a.a.153-155). 
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Medikaliseringens utbredning och effekter kan studeras och förklaras med stöd av biomakt då biologin 

och fysiologin har ingått funktionen som normalitetsprincip för den mänskliga sexualiteten. Begreppet 

och synen på kön har lett till att maktens förhållande till sexualiteten omvälvs och då som förankrad i en 

specifik och oböjlig instans som makten försöker disciplinera. Könet utgör den i högsta grad spekulativa 

och ideala del av kroppen i sexualitetsmönster som makten försöker organiserar (Foucault 2002:153–

155). Kriterier formar idealet och tvingar kroppen till införlivning och skapar slutligen ett 

normaliseringstryck. Foucault benämner resultat av standardisering och normalisering, som en 

disciplinering av kroppen som slutligen blir en produkt i ett samhällmaskineri. Matkutövningen är 

decentraliserad i form av att kunskapen om befolkningens status och brister utgörs av producenter i 

egenskap av verksamma praktiker som exempelvis läkare. Staten blir då mottagare av denna kunskap 

och utvecklar förslag på lösningar som sedan implementeras i samhällets institutioner och av de 

yrkesverksamma inom dem (Aakvaag 2011:344–345). Den medikaliserande kulturen avspeglas i en 

samhällelig och medicinsk normalisering av förlossningsskador som är likställt med ett negligerande av 

kvinnan, hennes sexuella behov och anspråken på den egna kroppen. 
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Problemformulering 

 
”Medikaliseringen påverkar mäns och kvinnors samhälleliga villkor genom att den markerar sociala 

gränser för vad som är normalt och avvikande för respektive kön.” – Lindqvist 1997:51  

 

Under de senaste århundradena har det skett en medikalisering av barnafödandet till följd av att de mer 

okomplicerade graviditeterna och förlossningarna övertagits av obstetriker. Kvinnor som genomgår 

oproblematiska graviditeter och förlossningar forceras in i rutinmässiga bedövningsmetoder, som 

lustgas, intravenösa injektioner och epiduralanestesi. Kvinnorna föder i gynställning (lithotomy 

position) och bristningar i perineum är standard. I västvärlden har det obstetriska ingripandet i även 

okomplicerade förlossningar standardiserats, utan att det finns någon evidens om effekterna. Det 

standardiserande förfarandet ger dock upphov till ett större avstånd från den födande kvinnans 

bestämmande- och beslutanderätt (Johanson, Newburn & Macfarlane 2002:892). 

 

Historiskt sett har specifika medicinskt-biologiska sjukdomsbegrepp sammankopplats och tolkats som 

svaghetstecken och störningar hos den kvinnliga naturen (Johannisson 1994 se Lindqvist 1997:51).  

Med begreppet medikalisering avses att medicinsk terminologi används i syfte att definiera sociala och 

personliga problem, till följd av att den medicinska expertkunskapen erhållit en sådan centrall roll och 

bemästrat ett stort samhällsinflytande (Lindqvist 1997:59). Foucault har bidragit med inspiration till 

medikaliseringsdiskursen, med beaktande av medicinvetenskapens utbredning som ett förfinande av 

övervaknings- och kontrolltekniker. I vårt moderna samhälle kan begreppet återspegla föreställningar 

om att hälsa och välbefinnande är rättigheter och anspråk sjukvården kan tillgodose. Zola beskriver 

medikalisering som en process; ” varigenom allt fler allmänmänskliga förhållanden och livsområden 

blir föremål för medicinska avgöranden och kontrollinsatser” (1975 se Lindqvist 1997:48). Kraften i 

begreppet grundar sig i själva definitionen av ett problem som medicinskt, då medikaliseringen sker 

genom användningen av det medicinska språkbruket för beskrivning och förståelse av problem. Ofta är 

det även medicinska interventioner som förespråkas. Det är dock inte alltid av nödvändighet som de 

medicinska specialisterna även är de som är med i själva lösningen av problemet (Lindqvist 1997:48–

49).  
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Hur medikalisering kan förstås som en flerdimensionell process, beskrivs av Conrad som menar på att 

den sker inom tre olika nivåer (1992 se Lindqvist 1997:49).  Dels inom en a) begreppslig nivå då 

problem av icke medicinsk karaktär klassificeras i medicinska termer genom diagnostisering till följd av 

läkarvetenskapens framsteg. Detta sker främst genom de resultat som forskningen påvisar och att en 

form av konsensus kring den medicinska problematiken uppstår i verksamheterna. Dels på en b) 

interaktionsnivå, i relationen mellan läkare och patient då tillstånden behandlas medicinskt, som medför 

att ometiketteringen av sociala problem även leder till att förklaringar och lösningar söks i medicinska 

termer. Dels på en c) institutionell nivå, som kommer till uttryck då de medicinska besluten utgör grund 

för de administrativa och socialpolitiska villkoren. De två ovan nämnda aspekterna utgör tillsammans 

förutsättningar för den medikalisering som sker på den institutionella nivån. Formen kan anta skepnaden 

av konfliktlösare då de medicinska utlåtandena möjliggjort en individualisering av sociala problem 

genom att etikettera dem som expertproblem (Lindkvist 1997:48–51). 

Allmänt sett har medicinen haft svårt att komma fram till kriterier för att ransonera med 

diagnoser och behandling för olika kategorier av patienter. En princip som verkar i denna 

riktning är att läkare vid tveksamhet vanligen agerar som om sjukdom föreligger eller misstänks 

föreligga, fram till dess motsatsen är bevisad. – Scheff 1996 se Lindqvist 1997:51 

 

De medicinska interventionerna har nått en sådan utveckling så det inte längre råder en vetenskaplig 

konsensus till grund för dess ingripande. Följden har blivit att läkarkåren uppvisar legitimitetsproblem 

och auktoriteten kan ifrågasättas (Lindkvist 1997:48–51). 
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Teoretiskt ramverk 

Vetenskapsteoretisk bakgrund 

En konstruktivistisk ansats utgör underlag då kraft ges till argumentet att vetenskapliga resultat kan 

ifrågasättas på grundval av sociala faktorer som kan påverka hur resultatet tolkas. Ansatsen ansluter sig 

till studiens syfte och problemformulering, och kan exemplifieras genom begreppet medikalisering som 

härrör hur biologiska förklaringsfaktorer förespråkar medikalisering av företeelser och även hur 

samhällsinstanser aktivt förhåller sig till dessa processer. En konstruktivistisk ansats bidrar till att 

uppmärksamma uppkomsten och reproduceringen av dessa processer genom att subjektivitet, 

kontextförhållanden och de mänskliga yttringarna lyfts (Sahlin 2013:141–142). 

 

Konstruktivistisk ontologi 

Med inspiration av Hackings (2004 se Sahlin 2013:136) perception av att vad som konstrueras kräver 

olika angreppssätt för förståelse, tillskrivs i denna studie den fysiska och inte den sociala världen en 

oberoende existens (Wenneberg 2001 se Sahlin 2013:135). Samspelet mellan det som konstrueras och 

det verkliga belyses och hur vi människor är delaktiga i konstruerandet av fenomen genom vårt sätt att 

förhålla oss och betrakta dessa processer (Thomassen 2007:206). Det vill säga, det faktum att dessa 

kvinnor har en skada på kroppen orsakad av förlossningen antar en oberoende realistisk form, dock är 

inte syftet med studien att belysa de medicinska kriterierna för den uppkomna skadan på kvinnan. 

Utgångspunkten för denna studie bygger på antagandet att de subjektiva definitionerna kring upplevelse 

och beskrivning är det elementära och utgör därmed grundvalar. Det är således de mänskliga yttringarna 

och upplevelserna som antar ontologisk status (Danermark 2013:34). Utifrån betraktelsen av att 

verkligheten utgör en social konstruktion och att kunskapen implicit är villkorad, antas följaktligen en 

kontextberoende anti-realism, som fokuserar subjektet och innevarandes intressen (Sahlin 2013:134, 

(Morén & Blom 2013:142). 

 

 

Kunskapsteoretisk konstruktivism – Socialkonstruktivism  

Centralt inom kunskapsteoretisk konstruktivism är den sociala kontext i vilken kunskapen produceras. 

Kunskapen är historiskt och kulturellt inbäddad, och utgör ett resultat av en social process. Mänskliga 

handlingar och socialt samspel ses följaktligen som påverkade utav detta ramverk (Burr 1995 se 

Lindqvist 2013:242). Inget vetande betraktas som oberoende av den kontext i vilken den skapatas eller 

som oberoende av den skapande aktören. Kunskapen om verkligheten kan inte beskrivas direkt, utan är 

förbunden med den sociala konstruktionen utav den (Sahlin 2013:140–141). 
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Hur kunskapen skall nås är i enlighet med en konstruktivistisk ontologisk ansats nära förbunden med 

epistemologin och belyser därmed det subjektivistiska sökandet efter kunskap (Danermark 2013:35). 

 

 

 

Kroppssociologi   

Kroppssociologi belyser de vardagliga och de strukturella villkor som genomsyrar den gemensamma 

kroppsligheten. Genom en kroppssociologisk ansats går det att undersöka i vilken omfattning och under 

vilka kontexter vi har kontroll över den egna kroppen, samt vilket intresse staten har av att påverka våra 

kroppar (Howson 2015). 

 

Den kroppssociologiska analysen åskådliggör kroppens betydelse i skapandet och i bevarandet av det 

sociala livet. Människor inlåts och upplever den sociala världen i interaktion, utifrån ett 

förkroppsligande perspektiv. Våra kroppars fysiska egenskaper, och det för ögat synbara, våra 

interaktions- och socialisationsmönster är befästa i och genom våra kroppar, och formar vår 

varseblivning i den sociala omgivningen. Vi utgår och handlar utifrån den egna kroppen och är ålagda 

att uppmärksamma det kroppsliga uppträdandet. Förkroppsligandet blir centralt i den sociala 

interaktionen (Howson 2015:8-9). Utifrån en antropologisk tradition framhålls förkroppsligandet som en 

relationell kropp. En relation mellan det fysiska, det sociala och moraliska. Kroppen kan inte enbart 

betraktas rent biologiskt, utan som en organism som genomgår förändringar under sociala och kulturella 

processer. Kroppen vi uppfattar kollektivt, som en generell kategori är således en produkt av sociala 

relationer som uppkommit genom de historiska kontexter kroppen verkat i. Foucault har på så sätt 

bidragit till att kroppen och idéer om denna kan utforskas genom diskurser. En förkroppsligad 

sociologisk ansats betonar det sensibla mellan att ha och att vara en kropp och uppmärksammar 

kroppens konceptualisering och hur den representeras av praktiker. Feministisk ideologi har haft 

inverkan i kroppssociologin genom införlivning av kroppspolitik inom både sociologin och andra 

disciplinära områden. Kroppsmedvetenheten har även ökat. Kroppen betraktas som central för självet 

och identiteten. Synen på kroppen i samhället sammanlänkar en intentionell aktör med en emotionell 

kropp som formas av sociala strukturer och åskådliggörs genom de förkroppsligande praktikernas 

reflexivitet (a.a.17-19, 21).  
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Foucaults syn på kön 

 I Viljan att veta behandlar Foucault (2002) sexualitetens historia, synen på kön och når slutledningar i 

förhållande till könet och dess betydelse. Utifrån en konstruktivistisk ansats förbinds Foucaults syn på 

kön, då beskrivningen möjliggör att begreppet kön går att ses som en sammanföring av anatomi, biologi, 

beteenden, upplevelser och njutningar, till en konstlad enhet och hur denna fiktiva enhet verkar som en 

kausal princip. Könet kan således verka som både en unik och universell beteckning och samtidigt 

framställas anatomiskt och som brist, som funktion och som drift. Detta medför att könet får 

beröringspunkter mellan det mänskliga vetandet, sexualiteten och den biologiska vetenskapen om 

fortplantning och intar som följd skepnaden av vetenskaplighet. Biologin och fysiologin har då ingått 

funktion som normalitetsprincip för den mänskliga sexualiteten. Begreppet kön har på så sätt bidraget 

till att maktens förhållande till sexualitet omvälvs och förankras i en specifik och oböjlig instans som 

makten disciplinerar. Könet utgör den i högsta grad spekulativa och ideala del av kroppen i ett 

sexualitetsmönster som makten organiserar. Det är genom könet, som en punkt definierad av 

sexualitetsmönstret människor passerar för att nå insikten om sig själva och för att slutligen uppnå en 

helhetsuppfattning om kroppen (a.a.153-155).    

 

Foucaults syn på kön visualiserar influenserna av praktiker och dess idéer, med tydliga kopplingar till 

fortplantningen och medicinvetenskapen. Hur maktens förhållande till sexualitet har förändrats och även 

hur könet är fundamentalt i den mänskliga varseblivningen om den egna kroppen. Processen då 

samhällsinstanser och expertis gör intrång i det mänskliga livet benämner Foucault som biomakt. 

Biomakt är kopplad till könet, sexualiteten och sammanlänkas till studiens syfte genom förbindelsen 

mellan makt och kvinnans reproduktiva ansvar. 
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Biomakt  

 

I Foucaults maktanalys tar maktbegreppet avstånd mot synsättet att makt ägs eller innehas av någon. 

Makt beskrivs istället som relationell, något som ständigt utövas och finns i varje social relation. Att då 

försöka förstå maktens uppbyggnad är likställt med att förstå samhällets uppbyggnad. Maktbegreppet 

innebär en uppräkning av maktrelationerna och dess ömsesidiga förbindelse med varandra i samhället 

(Heikkinen 2014:200). 

 

Biomakt påvisar den normaliseringsprocess som utmynnar i legitimeringen av medikalisering av den 

kvinnliga sexualiteten och reproduktionen. Foucault behandlar biomakt som en av huvudformerna av 

modern makt.  Den panoptiska disciplineringsmakten utgör dess dikotomi och består av några centrala 

idealtypiska drag. I detta sammanhang skall den panoptiska disciplineringen, genom de panoptiska 

institutionerna förstås i övergripande termer av samhällsinstitutioner, som genom disciplinering 

experimenterar med befolkningen för att nå fram önskvärda resultat. Kännetecknande för den 

panoptiska disciplineringen redovisas kortfattat genom Foucaults behandling av den modern maktens 

dikotomi, dess ömsesidiga påverkan och den historiska förankringen (Aakvaag 2011:344–345).  

 

Den panoptiska disciplineringen syftar till den mänskliga kroppen, på så viss att den i utgångsläget ses 

som otyglad, målet är att forma den enskilda kroppen till att ingå en funktion i samhällsmaskineriet. 

Detta sker genom disciplinering av olika slag inom enskilda institutioner, där kroppen står i samhällets 

narv och på så sätt blir föremål för socialisation. Sanktionerna är behäftade med den ständigt pågående 

övervakningen som utgör det karaktäristiska. Kropparna är ständigt synliga och inget kännetecknar det 

privata. Övervakningen består även av examinerande inslag som leder till kategorisering och hierarkiska 

strukturer. Kriterier formar idealet och tvingar kroppen till införlivning och skapar slutligen ett 

normaliseringstryck. Foucault benämner detta resultat av standardisering och normalisering som en 

disciplinering av kroppen, som slutligen blir en produkt i ett samhällmaskineri (Aakvaag 2011:344–

345). 

 

Biomakt kan ses som ett fundament vid betraktelse av hur det moderna samhället integreras. Foucault 

menar på att den moderna makten är produktiv, icke-juridisk och främst decentraliserad. Den är fördelad 

inom de panoptiska institutionerna som producerar och reglerar praktiker, och ter sig tillbaka till 1700-

talet då staten till följd av en misslyckad integration fick ansvaret att säkra det postfeodala samhällets 

reproduktion. Den moderna staten kan därmed ses ha påtvingats ansvaret att lösa befolknings- och 
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produktivkraftens tillväxt och blev ålagda att ansvara över, och reglera befolkningens demografiska 

reproduktion (Aakvaag 2011:344). 

 

Utifrån denna beskrivning kan biomakt förstås som ” den moderna statens reglering av den befolkning 

som befinner sig på dess territorium”(Aakvaag 2011:344). För att staten skall ha möjlighet att utöva 

biomakt krävs kunskap om befolkningen samt maktbefogenheter för att kunna vidta åtgärder. 

Information om exempelvis reproduktion och hälsotillstånd härrör den kunskap staten är i behov av för 

att genom maktbefogenheter genomdriva nödvändiga interventioner, i syfte att få bukt med eventuell 

svindlande statistik som informationen kan antyda. Själva utövningen sker genom den statliga alliansen 

med de panoptiska institutionerna, genom den pågående disciplineringen och övervakningen. 

Utövningen är som Foucault menar således decentraliserad i form av att det är verksamma praktiker, 

exempelvis läkare som utgör producenterna av denna kunskap genom rapporteringen av brister hos 

befolkningen. Staten blir då mottagare av denna kunskap och utvecklar förslag på lösningar som sedan 

implementeras i de panoptiska institutionerna och anammas av de yrkesverksamma inom dem (Aakvaag 

2011:344–345).  

 

Maktutövningen har en direkt inverkan i människors vardagsliv, Foucault refererar följden som ”makt 

över livet”.  Starka kopplingar till sexualiteten kan därmed skönjas. Foucault behandlar sexualitetens 

historia under begreppet ”förtryckarhypotesen”. Historiskt påvisas hur sexualiteten frisläpptes under 

1400-talet för att sedan från 1700-talet och framåt åter bli tabubelagd. Foucault menar dock att denna 

förtryckarhypotes är felaktig. Under de senaste århundradena har det nämligen aldrig tidigare talats så 

mycket om sexualitet som det har gjorts i västvärlden. Däremot talas det om sexualitet på ett nytt och 

bestämt sätt. Tidigare, i traditionella samhällen sågs sexualitet som kroppsliga njutningar, medan den 

moderna diskursen har satt innebörden i en vetenskaplig objektiv kontext. Sexualitet har 

sammankopplats med vetenskaper såsom medicin, psykiatri, psykologi, demografi och pedagogik, vilket 

således skapar förutsättningar för att kontrollera den mänskliga inre sexualiteten. Staten har nyttjat 

sexualiteten som en central anknytningspunkt för dess förvaltning av biomakt. För styrning av 

befolknings reproduktion och samtidigt influerat synen på sexualitet under olika tidsperioder.  

Synen på kvinnlig sexualitet kan belysas historiskt, hur staten ansåg den hysteriska kvinnan som besatt 

av sin sexualitet som problematisk och något som krävde interventioner (Aakvaag 2011:344–345). 
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Med makt anser jag att man först och främst bör förstå den mångfald av styrkeförhållanden som 

är immanenta i det område där de driver sitt spel och som är grundläggande för ordningen; 

växelspelet, som dessa styrkeförhållanden finner i varandra, så att de bildar en kedja eller 

system, eller, i motsatt fall, rubbningar, motsättningar som isolerar dem från varandra; 

strategierna, slutligen, som de verkar genom och vilkas allmänna mönster eller urkristallisering i 

institutioner förkroppsligas i statsapparaterna, i formuleringen av lagen, i samhällets hegemonier. 

– Foucault 1980 se Hörnqvist 1996:56 
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Bakgrund 

Bakgrunden presenteras i ett informativt och introducerande syfte, dels för att belysa förbindelsen 

mellan socialt arbete, sociologi och medicinvetenskapen. Hur dessa grenar kan förbindas och samtidigt 

vikten av att ömsesidigt förbinda human- och medicinvetenskapen för att utvinna mer generell kunskap. 

Synsätt på sexualitet och reproduktiv hälsa förtydligas och verkar som ett överbryggande mellan 

medicin-och samhällsvetenskapen. Fakta om förlossningsskador presenteras och det ges även en laglig 

förbindelse gällande vårdskador. Sammafattningsvis och övergripande skall bakgrunden skapa underlag 

som genererar en förstålse till studiens syfte i relation problemformuleringen.    

  

Förlossningsskadors omvandlingen till att härröra humanvetenskapen  

Medicinsk sociologi 

Begrepp som sjukdom, vård och behandling är mångfacetterat. De är till stor del kulturellt 

bestämda och deras innebörd är därmed relaterade till de rådande värderingsmönstren i 

samhället. Sjukdomspanoramats förändring återspeglar detta genom att varje historisk epok tycks 

ha sina egna specifika hälsoproblem. Det finns även uttalade allmänteoretiska skäl till studier i 

medicinsk sociologi. Genom att med sociologiska teorier och metoder analysera 

sjukdomsprocessen och den medicinska sfärens olika institutioner, ungefär på samma sätt som 

man analyserar sociala processer och institutioner inom andra områden, kan man vinna mer 

generell kunskap om sociala förhållanden. Ett annat motiv är att sjukvården själv många gånger 

har ett behov av beteendevetenskaplig kunskap för att kunna utvärdera konsekvenserna av sin 

egen verksamhet och för att lösa olika praktiska problem där sociala och medicinska aspekter är 

sammanflätade. – Lindqvist (1997:13) 

 

Medicinsk sociologi har aktualiserats och det har skapats ett intresse för det samhällsvetenskapliga 

studerandet av hälso- och vårdfrågor. Det sociala arbetets sfär är ett komplext område och ofrånkomligt 

människan och hennes livsvärld. Sociologi, psykologi och psykosociala förhållande härrör det sociala 

arbetet samtidigt som områdena kan befinna sig i skärningspunkten mellan andra discipliner som 

exempelvis sexuell och reproduktiv hälsa. Ett organ som de facto förbinder dessa discipliner är SBU- 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, som genom integrerade analysmetoder 

utvecklar nya metoder och lösningar. 

 

Socialstyrelsens generaldirektör argumenterar, utifrån en kartläggning av brister i vården efter 

förlossningen bland annat för att samverkan i vårdkedjan är bristfällig och även hur många 

förlossningskliniker saknar rutiner i hanterandet av identifiering av psykisk ohälsa hos kvinnan efter 

barnafödandet (Wigzell & Lindgren 2017). Humanvetenskapens intervenerande återfinns i denna 

process, då det kan betraktas som ett faktum att kvinnan och barnafödande i alla tider kommer att förbli 

aktuell inom människovårdande yrken där det sociala arbetet ingår. Professionellas åsikter har 

ackumulerats på basis av den bristande kompetensen och viljan att uppmärksamma frågor som berör 
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sexualitet och reproduktiv hälsa, och inte enbart bland socionomer. Många yrkesgrupper är präglade av 

en osäkerhet och ovilja inför att samtala om sexualitet med den man möter. Både studenter inom socialt 

arbete och yrkesverksamma är i behov av adekvat kunskap inom detta område för att kunna stödja och 

stärka den sexuella hälsan och välbefinnandet (Larsdotter 2018).     

 

Synsätt på reproduktiv hälsa & den kvinnliga sexualiteten som en introduktion till 

uppkomsten av problemformulering 

Inom medicinvetenskapen används begreppet reproduktiv hälsa som betecknande term för graviditet och förlossning. 

 

”Kvinnlig sexualitet har i alla tider främst förknippats med reproduktion och reproduktionsansvar. 

Detta i motsats till manlig sexualitet som framförallt sammankopplats med sexuella behov och drift.” 

(Kero & Lalos 2004:334) Kvinnors egen sexualitet och lust har till stor del varit tabubelagd och 

skamfylld som en följd av denna syn (ibid.). Folkhälsomyndighetens (2018) definition av sexuell och 

reproduktiv hälsa innebär tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i 

förhållande till samtliga aspekter av sexualitet och reproduktion, inte enbart avsaknad av sjukdom, skada 

eller dysfunktion. Därav bör ett positivt förhållningssätt till sexualitet och reproduktion intas, som 

bekräftar njutbara sexuella relationer, inger förtroende och uppmärksamma kommunikationens inverkan 

för självkänsla och ett allmänt välbefinnande hos befolkningen. 

 

Med beaktande av denna definition väcks tankar kring sexualitetens betydelse i förhållande till 

mänskliga behov. Knutagård (2007:142) redogör för sexualitetens betydelse i det sociala arbetet och 

dess inverkan i betraktelsen av sociala problem, eftersom att sexualiteten utgör ett fundament i den 

mänskliga strävan efter att skapa ett bra, socialt och hälsosamt liv. Sexualiteten beskrivs som närvarande 

biologiskt, genom att kunna, psykologiskt genom att vara och socialt genom att få lov. Knutagårds 

beskrivning utgår från WHO:s definition av sexualitet, och grundar sig i hur ”sexualiteten är en central 

aspekt av att vara människa” influerad av interaktionen mellan bland annat det biologiska, det 

psykologiska och sociala aspekter, och även influerad av historiska faktorer (2004 se Knutagård 

2007:143). 
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Laglig förbindelse 

I lag om patientsäkerhet (2010:659) framgår i 6 kap. 1 § och 2 § att hälso-och sjukvårdspersonal skall 

utföra arbetet i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten skall göras 

delaktig, ges sakkunnig vård, visas omtanke och respekt. Hälso-och sjukvårdspersonal bär själva 

ansvaret för hur uppgifterna fullgörs. 

 

I 3 kap. framgår vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. I de 

allmänna bestämmelserna 2 § och 3 § framgår att åtgärder som behövs skall vidtas för att förebygga att 

patienter drabbas av vårdskador. Vårdgivaren skall även utreda de händelser i verksamheten som 

medfört vårdskada, inbegripande att klarlägga faktorer och händelseförlopp och har enligt 8 § skyldighet 

att informera patienter om inträffade vårdskador.  

 

Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits 1 kap. 5 §. 

 

Fakta om förlossningsskador 

För att kunna uppmärksamma läsaren på hur medikaliseringen kommer till uttryck, presenteras ett 

lättöverskådligt faktastycke om förlossningsskador. 

 

Klassificering av bristningar i underlivet orsakade av vaginal förlossning 

 

Grad 1: små ytliga bristningar i slidans och underlivets hud. Kan läka fort, ett fåtal kan ge långsiktiga 

besvär om skadan är belägen nära klitoris, eller om blygdläpparna tagit skada. 

Grad 2: djupare bristningar i mellangården och slidväggarna, omfattar utöver hud även muskelatur. 

Kräver suturering. 

Grad 3- den yttre och ibland även inre ändtarmsmuskeln skadas. 

Grad 4- skada i ändtarmsmusklerna och ändtarmskanalens vägg. Både grad 3 och 4 måste sutureras av 

läkare (Bäckenbottenutbildning u.å.). 

 

 

              Utbredning  

 
Andelen förstföderskor som vid vaginal förlossning fått bristningar i bäckenbotten av grad III 

eller IV har sedan 2010 varit cirka 6 procent i Sverige. De senaste tre åren har en viss, gradvis 

minskning observerats jämfört med föregående år, och 2016 fick 5,1 procent av förstföderskorna 

och 1,3 procent av omföderskorna allvarliga bristningar. Risken för bristningar av den här typen 

är betydligt större vid instrumentell vaginal förlossning (12,1 procent), jämfört med icke-

instrumentell vaginal förlossning (4 procent).   – Statistik från Medicinska födelseregistret MFR, 

se Socialstyrelsen (2018) Art.nr 2018-1-6 
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Kunskapsöversikt 
 

Kunskapssammanställningen presenteras i syfte att generera förståelse kring förbindelsen mellan 

Foucaults teori om biomakt och hur den intervenerar i det mänskliga livet genom dess förbindelse till 

sexualiteten. En förening av historiska processer och det nuvarande kunskapsläget redovisas för 

förståelse av medikaliseringens utbredning.  

   

Den historiska förankringen 

 

Genom alla tider har det funnits gott om rekommendationer till gravida kvinnor/par. Även idag 

förekommer sådana ”allmänt kända ”råd baserade på myter, traditionella föreställningar, eller 

religiösa/moraliska värderingar, som påverkar kvinnan/parets sexuella beteende under 

graviditeten. 

– Zbikowski & Ryding 2018:50 

 

Internationellt har feministisk vetenskapsfilosofi, från slutet av 1960-talet fokuserat de förkroppsligande 

erfarenheterna av hälsa och uppmärksammade hur kvinnors erfarenheter och kunskaper ignorerats av 

praktiker. Kvinnor har genomgående beskrivit hur förfaranden som är sammankopplade med 

reproduktion och sexuell hälsa ofta följs av känslor av obehag och kränkningar (Graham & Oakley 1981 

se Howson 2015:210). Dessa känslor framkallades av de biomedicinska praktikerna samt deras tekniker 

och utmynnade i att det ansågs viktigt att kvinnor skaffade sig kunskap om den egna kroppen för att 

kunna ifrågasätta den medicinska kulturen och dess definitioner av kvinnligt förskroppsligande 

(Ehrenreich & English 1979 se Howson 2015:210). Utvecklingen ledde till framväxten av alternativa 

informationskällor som kunde uppvisa en sensitivitet för de differentierade kvinnliga erfarenheterna 

(Hastie et al. 1995 se Howson 2015:211). Kvinnohälsorörelsen hävdade att kvinnor inte skall inta 

positionen av passiva mottagare av medicinsk expertis, utan genom den förkroppsligande kunskapen 

aktivt kunna delta i den maktfyllda förhandlingsprocessen (Lorentzen 2008 se Howson 2015:211). Trots 

dessa omvandlingar införlivas kvinnor fortfarande i övervakningssystem, genom till synes positiva 

teknovetenskapliga visualiseringstekniker (Howson 2015:212).  

 

Det obstetriska synsättet- en form av medikalisering  

Obstetrik utgör en gren inom medicinvetenskapen som omfattar läran om de kvinnliga könsorganens anatomi, bäckenbotten, 

graviditet och förlossning. 

 

Det obstetriska synsättet kan verka som en illustration, som ett konkretiserande av hur Foucaults teori 

om biomakt kommer till uttryck genom begreppet medikalisering och dess beröringspunkter med 

kvinnan och den reproduktiva hälsan.  
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Historiskt sett har förlossningsvården varit en sfär för kvinnor och barnmorskan har haft en betydande 

roll. Få formella råd var gällande och kunskapen bestod av kvinnors egna upplevelser och förmedlades 

dem emellan. I takt med medicinvetenskapens allt mer betydande roll under 1800-talet befästes 

graviditeten som patologi och förlossningen som ett kliniskt skeende.  Det var män som utgjorde 

läkarkåren, systematiserade kunskapen och drev på användningen av interventionstekniker vid 

förlossning. Att förlossningar, och yrkesverksamma hänfördes till sjukhus bidrog visserligen till att fler 

nyförlösta barn kunde räddas, men det var samtidigt en utestängningsprocess från de manliga läkarnas 

sida som hindrade barnmorskans möjlighet att utbilda sig inom obstetrik (Witz 1992 se Howson 

2015:214). Kvinnors kunskaper om förlossningar marginaliserades. Graviditeten och förlossningen kom 

att betraktas som patologiska tillstånd, medicinska åtgärder och undersökningar vidtogs som följd. Den 

gravida kvinnan blev därmed en patologisk kropp och subjektiviteten gick förlorad (Oakley 1984 se 

Howson 2015:215). Begreppet teknovetenskap står för ett integrerat ämne, en kombination av vetenskap 

och teknik, och dess ömsesidiga påverkan i utformningen av lösningar. ”Vi är kroppar i teknologier” 

(Ihde 2002 se Howson 2015:212). Teknovetenskapen utgör ett exempel på bryggan mellan kroppen och 

den imaginära, åtskilda teknovetenskapen. Kroppen, dess praktiker och dess projekt ingår i en 

teknifierad kultur, vilket gör teoretisering om kroppen svår utan beaktande över den existerande 

tekniken (Pitts 2005 se Howson 2015:212).  

 

”Processer genom vilka den medicinska professionen identifierar moderns och fostrets kroppar som 

föremål för undersökning och kontroll.” (Howson 2015:275) 

 

Nationellt kunskapsläge  

Det föds allt fler barn i Sverige. Sett till förlossningar per 1000 kvinnor var siffran år 2005 57,4 jämfört 

med 63,2 år 2015. Andelen kvinnor som får ryggmärgsbedövning samt förlossningar som sätts igång 

(inducerad förlossningsstart) ökade parallellt. Andelen kejsarsnitt fördelat i landet var omkring 17 % år 

2015 jämfört med 5 % under 1970-talet. Stockholms län intar den högsta placeringen. En del landsting 

arbetar mot att minska de kejsarsnitt som går att undvika (Socialstyrelsen 2017). 7 923 barn förlöstes år 

2012 med sugklocka eller tång (Medicinska födelseregistret se Kallin 2014). Sugklockan fick 

genomslag efter att ha aktualiserats av Tage Malmström, docent i obstetrik och gynekologi. Den har 

används under utdragna förlossningar sedan 1950-talet (Svenskt UppfinnareMuseum 2015). Riktlinjerna 

för användningen inom landstingen har dock varit inkonsekventa och får till följd att sugklockan 

används på skilda sätt av läkare. Instrumentet medför en ökad risk för kvinnan att drabbas av svåra 

bristningar och utgör samtidigt en risk för barnets hälsa (Kallin 2014).  
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Sveriges intar en hög placering internationellt och antalen förlossningsskador stiger vid närmare 

granskning. Sverige siffror utmärker sig i förhållandet till de nordiska grannländerna Norge och Finland, 

även bland flertalet andra europeiska länder. Det finns inga distinkta förklaringsfaktorer till Sveriges 

placering och siffror. Vården kan dock vara en möjlig bidragande faktor (Zillén 2018). En vision att 

skapa en bättre förlossningsvård framgår i en framförd riksdagsmotion (2018/19:2787). Motiveringen 

bakom skildrar hur verkligheten skiljer sig från den glada och idealiserade bilden av att vara nybliven 

förälder. Hur det istället råder en otrygghet i bemötandet med mödra- och förlossningsvården och en 

otydlighet när sjukhuset inte längre står som ansvarig. Inom vårdsektorn pågår debatten om bristningar 

och det erkänns att forskning inom området är bristfällig och mycket till följd av att det saknas data från 

sjukhusen att bygga forskningen på. Socialstyrelsen har så nyligen som för något år sedan gått ut med 

information gällande bristning grad 2 och delgivit att denna form av bristning läker snabbt och inte ger 

upphov till betydande problem. Den informationen har de drabbade kvinnorna svårt att relatera till 

(Killen 2018). Det krävs att Socialstyrelsen fattar beslut om diagnos eller skada för att dessa skall ingå i 

det medicinska födelseregistret där Förlossningskaderegistret utgör en kunskapsbas, dock registreras 

inte alla skador idag (Blomgren 2018). 

 

Medikalisering internationellt 

Medikalisering av själva barnafödandet har uppmärksammats internationellt (Johanson, Newburn & 

Macfarlane 2002). De mer okomplicerade graviditeterna och förlossningarna har under de senaste 

århundradena övertagits av obstetriker till följd av deras inblandning i de mer komplicerade 

förlossningarna. Detta yttrar sig delvis i hur kvinnor som genomgår oproblematiska graviditeter och 

förlossningar forceras in i rutinmässiga bedövningsformer, som exempelvis lustgas, intravenösa 

injektioner och epiduralanestesi. Kvinnorna föder i gynställning (lithotomy position) och bristningar i 

perineum är standard. I västvärlden har det obstetriska ingripandet i även okomplicerade förlossningar 

blivit rutin utan att det finns någon evidens om effekterna. Det rutinmässiga förfarandet beskrivs bero på 

allt högre krav på den medicinska professionen och den ökade privatiseringen, vars effekter ger upphov 

till ett större avstånd från den födande kvinnans bestämmande- och beslutanderätt (a.a.892).  

 

Johanson m.fl. menar på att det i Storbritannien skedde en ökning av antalen kejsarsnitt under en period 

av 1990-talet och utgjordes av omkring 20 %. Brasilien hade under perioden en hög efterfrågan bland 

välbärgade kvinnor och omkring 36 % av födslarna utgjordes av kejsarsnitt. I Storbritannien har 

motiveringen till ingrepp som kejsarsnitt utgjort en form av kliniskt gensvar till att kvinnor skall uppleva 

valmöjligheter och kontroll (Johanson, Newburn & Macfarlane 2002:893–894). Den samhälleliga 
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filosofin kring att förespråka en naturlig vaginal förlossning beskrivs vara en faktor som avgör huruvida 

ingrepp som kejsarsnitt tillämpas. Skandinavien omnämns inneha ett traditionellt synsätt på 

barnafödande och förlossning ses då framförallt som en normal fysiologisk process. Skandinavien som 

helhet framställs inte heller ha följt utvecklingstrenden av ökat antal kejsarsnitt under 1990-talet 

(Paranjothy & Thomas 2001 se Johanson, Newburn & Macfarlane 2002:893). 

 

Perspektiv och handläggning utifrån den medicinska expertisen  

Studier (Luthander et al. 2011 se Helström & Flöter Rådestad 2018:85) har gjorts kring upplevelser av 

att drabbas av bristning grad 2 och kvinnor uttrycker återkommande att slidan känns öppen och stor efter 

vaginal förlossning. Problematiken härrör då minskad känsel för kvinnan eller att mannen inte blir 

stimulerad under samlag. Helström m.fl. (2018) redogör utifrån medicinskt perspektiv hur handläggning 

ser ut vid en eventuell gynekologisk operation. Om en slidförträngning skall bli aktuell bör läkaren i 

första hand förvissa sig om att det inte rör sig om ett manligt erektionsproblem och i andra hand 

undersöks huruvida kvinnan har en tillräcklig tändning. Operation kan i vissa fall vara till hjälp, om inte 

rådgivningen och träning varit behjälplig (a.a.85). När kvinnor upplever att blygdläpparna kläms vid 

samlag, eller att kläder och fysisk träning ger upphov till smärta och irritation, beskrivs handläggningen 

grunda sig även här i om kvinnan är tillräckligt sexuellt upphetsad vid samlag. Olja och tillräcklig 

upphetsning skall i första hand rekommenderas och ses över. Det skall även undersökas om kvinna lider 

av hudåkomma som ger upphov till torrhet. Problem vid fysisk träning som cykling kan avhjälpas med 

byte av sadel. För åtgärder som saknar medicinsk evidens avråds ofta genital kosmetisk kirurgi i den 

offentligt finansierade vården (a.a.84). 

 

 

 

 

 

 

 

Sexualitet, som något mer än den kliniska bilden upprättad av den medicinska expertisen 

”Trots att vissa fysiologiska förändringar är jämförelsevis lika hos alla gravida, så är upplevelsen och 

uttrycket av sexualiteten influerat av erfarenheter, självbild, relationer, tradition och kultur.” 

– Zbikowski & Ryding 2018:50 
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Både en graviditet och en förlossning medför, inte enbart fysiologiska förändringar. Påverkas och 

förändras gör även psykiska och sociala erfarenheter. En graviditet kan således behöva någon form av 

hantering som tar hänsyn även till dessa aspekter. Liktydigt med de förändringar den gravida kvinnan 

genomgår blir då även sexualiteten. Sexualiteten påverkas i sin tur av faktorer som både härrör ett mer 

emotionellt och kroppsligt plan, men även ett socialt spektrum (Zbikowski & Ryding 2018:50). 

Sexualitet förknippad med graviditet och förlossning är i många sammanhang ett tabubelagt 

samtalsämne och härrör delvis den tabubelagda massmediala skildringen (Shipps et al. 2013 se 

Zbikowski & Ryding 2018:50) och även att mödrahälsovården inte har ämnet som givet på 

dagordningen (Zbikowski & Ryding 2018:50).  

 

Uppskattningsvis är 90 % av kvinnorna sexuellt aktiva under graviditeten. En förlossning som orsakat 

bristningar eller avslutats med klipp påverkar förmågan att återuppta sexualiteten. Vid perinealskada 

uppvisas nedsatt känsel, tillfredställelse och/eller orgasmförmåga bland var fjärde kvinna sex månader 

efter förlossningen (Signorello et al. 2001 se Helström & Flöter Rådestad 2018:83–84).  

Förlossningsskador kan läka med smärta vid samlag som följd. I dessa fall kan korrigerande kirurgi bli 

aktuell. Sexlivet blir dock inte automatiskt återställt av den kirurgiska interventionen. Par behöver ofta 

även rådgivning i hur sexlivet kan återupptas. Enligt Socialstyrelsens statistiskdatabas (se Helström & 

Flöter Rådestad 2018:82) genomförs årligen 65 000 obstetriska operationer och inom öppenvården 

genomförs över 100 000  operationer av det kvinnliga könsorganet. De medicinska interventionerna 

medför samtidigt en risk att påverka den sexuella funktionen (Helström & Flöter Rådestad 2018:84). 

Den forskning som bedrivits kring kvinnors sexuella funktion postoperativt är mindre omfattande än den 

forskning som bedrivits kring män och erektionsförmåga. De psykosociala aspekterna för den kvinnliga 

sexualiteten tillmäts däremot större betydelse och påvisar hur psykosociala faktorer kan ha större 

betydelse för kvinnan och den sexuella funktionen än vad den medicinska interventionen får (Helström 

& Flöter Rådestad 2018:82). 

 

 

 

Även i västerländska kulturer finns det osäkerhet kring, och misstankar om, att sexuell aktivitet 

kan skada fostret. Den osäkerheten återspeglar sig inte minst i läkarnas benägenhet att avråda 

från sexuell aktivitet under graviditet i många fall, trots att det aktuella kunskapsläget talar för att 

restriktioner är meningsfulla bara vid ett fåtal tillstånd. Traditionella föreställningar om kvinnans 

sexualitet, samt förutfattade meningar och antaganden som grund för rådgivning, befäster dock 

ett paternalistiskt förhållningssätt och underminerar kvinnornas rätt till information baserad på 

evidens - Bartellas 2000, Moscrop 2012 se Zbikowski & Ryding 2018:51 
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Metodansats  

 
Den deduktiva logiken mot problemformulering och hypotes 

Ontologin, epistemologin och metodologin står i denna studie i nära förbund och ansluter sig till 

relativism. Angreppsättet på det studerade fenomenet och i förhållande till teoretisk bildning utgår från 

upplevelser och definitionsprocesser med ett betonande på historiska processer och undersöks därav som 

sociala konstruktioner (Meeuwisse & Swärd 2013:96–97). Att använda beteckningen metodansats 

förbinder således en större helhet. Inbegripande de bestämda procedurerna för datainsamling och det 

analytiska förfarandet, hur dessa härrör varandra i logisk mening i förhållande till studiens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkter och det konkreta tillvägagångssättet (Fejes & Thornberg 2015:16–

17).  Det råder en vedertagen uppfattning kring att den kvalitativa metoden följer en induktiv, 

upptäckande logik kontrasterat att den kvantitativa metoden följer en deduktiv, hypotesprövande logik. 

Hjerm och Lindgren (2014:25) styrker att uppfattningen är felaktig då de två tillvägagångssätten kan 

använda sig av de båda logikerna och utgör ofta en sammanblandning. Fejes & Thornberg (2015:18) 

konstaterar även att det inte råder en universell sanning om metodansatser, utan flera och hur forskare 

beskriver dessa på skilda sätt. En deduktiv ansats utgår från allmänna regler eller någon form av 

sanning. Denna ansats underbyggs av Foucaults teori om biomakt och därigenom härleds hypotesen och 

undersöks genom respondenternas upplevelser och beskrivningar (a.a.24).  

 

Tillvägagångssätt 

 
Uppkomsten till studien grundar sig i de eftersökningar jag för flertalet år sedan gjorde om kvinnors 

beskrivningar av förlossningsskador. Genom dessa eftersökningar kan, och kunde jag redan då skåda en 

problematik kring området, som härrör hur de reella beskrivningarna av skadornas faktiska verkningar 

återfinns anonymt i forum på sociala medier och debatteras av kvinnorna själva messmedialt. Dessa 

skildringar kunde jag inte se vården framhålla. Jag identifierade då ett mönster som dels skildrar en 

diskrepans mellan kvinnornas egna beskrivningar i förhållande till de medicinska utlåtandena. Samtidigt 

som många kvinnor beskriver att deras problem inte tas på allvar av vården och bemöts med en attityd 

som kan likställas med att kvinnan bör vara nöjd med att hon fått ett barn, på bekostnad av den trasiga 

kropp hon efterlämnas med. Att Sverige dessutom utmärker sig internationellt i de höga antal 

förlossningsskador verifierade mina antaganden. 

 

Inför detta examensarbete spenderade jag stor tid till att finna litteratur som kunde sättas i relation till 

mina antaganden. Stort fokus i mina fysiska sökstrategier har varit den kvinnliga kroppen, sexualitet och 
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reproduktion. I litteraturen fann jag då många referenser till- och att mycket kunde förbindas med, 

Foucaults teori om biomakt. Jag kände då inte till denna form av maktutövning, men genom betraktande 

av litteraturen såg jag tydliga kopplingar till mina egna antaganden, och såg teorier om biomakt som en 

möjlig förklaring till den problematik jag hade identifierat.  

 

Ontologiska, epistemologiska samt metodologiska antaganden blev väsentliga för att kunna belysa 

subjektiva definitioner kring upplevelse och beskrivning. Genom en konstruktivistisk ansats såg jag en 

möjlighet att införliva kroppssociologi som en förbindelse för att uppnå denna form av kunskap. För att 

gå vidare med den identifierade problematiken och sätta i relation till hypotes krävdes någon form av 

rekontextualisering för att vetenskapligt problematisera och omvandla förlossningsskador till att härröra 

humanvetenskapen.  

 

Hypotes och rekontextualisering 

Genom begreppet medikalisering kunde jag förbinda förlossningsskador från att härröra 

medicinvetenskapen till att studeras humanvetenskapligt. Detta möjliggjorde att jag kunde applicera en 

historisk syn på den kvinnliga sexualiteten och reproduktionen för att kunna skildra en tänkt form av 

maktutövning som verkar som ett förminskande och negligerande av kvinnan. Vaginal förlossning är 

likställt och ofrånkomligt kvinnan och underlivet. Kvinnan är i sin tur genom barnafödande ofrånkomlig 

samhället. Medikaliseringen kommer till uttryck genom biomakt, som är kopplad till den reproduktiva 

hälsan och kvinnan. Kvinnan ”är förminskad”.  Dessa erfarenheter förkroppsligas av kvinnan. 

Antagandet vilar på att skadan, utöver fysiologiska symptom, även ger upphov till verkningar i kvinnans 

sociala liv, som relationen till barnet och partner, samt påverkar synen på självet och den egna 

sexualiteten. Sammantaget förkroppsligas detta av kvinnan. Både mentala och kroppsliga processer kan 

uppmärksammas kroppssociologiskt. Effekterna av medikaliseringen av kvinnlig sexualitet och 

reproduktion kan undersökas när kvinnan drabbas av en förlossningsskada genom ett förkroppsligande 

perspektiv. Biomakt styrker hypotesen genom att legitimera medikaliseringen. 

 

Sökstrategier 

Databaser: SöderScholar, Retriever, Google Scholar 

Sökord i både litteratur och databaser: medikalisering, medicalisation, kvinnlig sexualitet, kön, 

Foucault, biomakt, kroppen feminism, förlossningsskador, bristningar underlivet subjektiva skildringar, 

förlossningsvården, reproduktiv hälsa, medicinsk sociologi, sociologisk teori, kvinnan kroppen. 
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Svensk forskning av kvalitativ art inom området är bristfällig. Det är svårt att finna de subjektiva 

skildringarna av upplevesler, emotioner samt beskrivningar av de verkningar som förlossningsskador 

kan ge upphov till. Jämförelser och statistisk skapar tillsammans en entydig kvantifierad 

forskningsmassa. För att kunna generera en kunskapsöversikt av mer kvalitativ art, ekvivalent med 

avståndstagande från de kvantifierade medicinska beskrivningarna, krävs sökningar i kontexter som 

härrör nyhetsartiklar, pågående samhällsdebatter och i facklitteratur.   

 

Datainsamling & Urval  

Datainsamlingen och urvalet har haft till syfte att ansamla respondenternas subjektiva skildringar 

(Nilsson 2014:153). Urvalet utgörs av ett icke-sannolikhetsurval (Thornberg& Fejes 2015:271). 

Av den deduktiva logiken följer ett strategiskt urval och var således förutbestämt. Det formella kriteriet 

utgjordes av att kvinnan hade drabbats av en förlossningsskada. I förhållande till annonsens utformning 

(se bilaga 2) var ett implicit kriterium även att skadan påverkade eller har påverkat kvinnan i någon 

form. Rekryteringsprocessen skedde genom annonsering, både i fysiskt format samt i forum på sociala 

medier, och utgör därmed ett bekvämlighetsurval. Rekryteringen var till en början en utdragen process 

till dess jag blev rekommenderad att annonsera i slutna grupper på sociala medier och fick då ett stort 

gensvar. Fem kvinnor medverkade i studien och sammanlagt genomfördes fem fysiska intervjuer.  

 

Intervjuguiden (se bilaga 1) är skapad utefter den deduktiva logiken och utgör en central del. Den är 

välstrukturerad, med tydliga områden och frågor (Nilsson 2014:151). I denna har jag sammanställt 

teman som ska svara mot studiens syfte och frågeställningar genom respondenternas subjektiva 

skildringar som sedan förbinds med teoretisk bildning. De teman som presenteras är noga utvalda i syfte 

att låta kvinnan själv få beskriva förlossningskadans verkningar, hur skadan kan tänkas intervenera i 

andra livsområden och hur hanterandet och bemötandet ser ut i samhällets instanser som härrör den 

reproduktiva hälsan. Respondenterna fick under intervjuns begynnelse skriftligen, fokusområden i 

logisk ordningsföljd i ett förberedande syfte då ämnet är känsligt. Intervjuerna var som Trost (2010:39–

42) benämner strukturerade och innefattade fokus kring ett område, med frågor utan svarsalternativ. 

Strukturering i den bemärkelsen härrör frågornas svarsalternativ och hela datainsamlingen som graden 

av struktur i intervjuguiden. Standardiseringen som enligt Trost härrör en standardisering i frågornas 

följd, följdfrågor och situation sviktande däremot stundtals. De två inledande frågorna i intervjuguiden 

avtäckte ett stort område och flera respondenter skildrade en så pass utförlig beskrivning av skadan i ett 

händelseförlopp och avtäckte på så sätt stora områden. Intervjuerna var djupgående och varade som 

kortast 60 minuter och den längsta i nästan två timmar. Ett omfattande material utvecklades. 
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Etiska överväganden 

Medverkande blev muntligt och skriftligt informerade om studiens syfte, innefattande ämnet som skulle 

behandlas, personuppgiftshantering överrensstämmande med dataskyddförordning (GDPR) och 

forskningsetiska principer gällande, rätten till information, kravet på samtycke, nyttjande- och 

konfidentialitetskravet (Trost 2010:123–127). Ämnet är av känslig art och kan upplevas svårt att samtala 

om. Intervjuerna upplevde jag var känslosamma, flera medverkande grät under samtalen. Att 

medverkande behöver processa traumatiska förlossningar och upplevelser inför en främmande student 

bör även ses utifrån etiska apsekter och huruvida detta står i dignitet i förhållande till ett examensarbete. 

Med stöd av medverkande som påtalade vikten av att lyfta detta ämne är det att anse angeläget att 

området lyfts. Uppmärksammas bör även att de medverkande gav mycket utförliga skildringar av sina 

upplevelser, som de själva la vikt vid och som samtidigt är av stor vikt men till följd av studiens 

begränsade omfattning inte kunde tas med. 

 

Övriga etiska kommentarer  

Den svenska förlossningsvården håller hög kvalitet och benämns som säker med avseende på ytterst låg 

mödra- och barnadödlighet (Graviditetsregistret 2018).  

10-15 % av alla par, är drabbade av ofrivillig barnlöshet (Mayer 2010). 

 I relation till ovanstående kan det upplevas provokativt att avhandla ämnet förlossningsskador.   
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Analytiskt förfarande  

Hermeneutik   

Den hermeneutiska traditionen utgör ett fundament i analysen och illustrerar vikten av inlevelse i försök 

att återskapa en människas själsliv. Det är genom studerandet av de mänskliga uttrycksformerna en 

förståelse av gemensamma upplevelser genereras (Thomassen 2007:181). Habermas förspråkar en 

kritisk hermeneutik, som möjliggör undersökning av språkliga diskurser. Språket anses vara en bärare 

av härskarstrategier, vilket kan ge upphov till repressiva maktförhållanden vilka då kan studeras 

distanserat från tradition och den historiska kontexten (a.a.186–187). Den hermeneutiska traditionen 

framhåller människan som ett subjekt, vi förhåller oss till världen på så sätt att vi ständigt gör tolkningar 

och förhåller oss till fenomen. Människans tillskriver på så sätt sina handlingar mening med möjlighet 

till ett aktivt skapande. Hermeneutiken fokuserar människans livsvärld och söker det unika i varje 

enskilt fall, där även den som studerar det studerande har möjlighet till inlevelse och tolkning (Helleday 

& Berg Wikander 2007:21–23).  

 

Analysarbetet  

Kvale (1997 se Fejes & Thornberg 2015:37) urskiljer berättelse som en av huvudmetoderna för 

kvalitativ analys. Berättelsen står i nära förbindelse med hermeneutik och kan bidra med förklaringar, då 

den kontextuella kunskapen utvidgas och handlingars betydelse ges ett sammanhang. Datamaterialet har 

ordnats tidsenligt och socialt. Med beaktande av det övergripande teoretiska perspektivet har 

vidareutveckling av respondentens berättelse fokuserats för att skapa ett sammanhängande kontextuellt 

händelseförlopp (Thomassen 2007:64–67). Materialet har därav inte uppdelats lika tungt, utan 

bibehållits i relativt långa utdrag. Detaljer, specifika incidenter och ordval har varit centrala och har 

utgjort en reduceringsprincip. Jag satte sedan analytiskt arbetsbara rubriker för att få struktur och belysa 

det relevanta i förhållande till syfte samt teoretisk bildning. Sortering av materialet har skett genom en 

begreppsdriven kodningsprocess (Lindgren 2014:50). Tematiskt, med förankring i intervjuguiden (se 

bilaga 1) skapade jag initialt ett kodningsschema baserat på teori, tidigare forskning, och litteratur. 

Analysen har givits en struktur grundat i vilka frågor som har ställts till materialet, för att utmynna i 

förståelse av vad materialet skildrar och hur det kan relateras till ett större sammanhang. Materialet 

förenades till enheter, visualiserat genom citat som fångar in det meningsbärande utifrån kontext som 

analyseras.    

Den deduktiva slutledningsformen  

Den deduktiva-nomologiska förklaringsmodellen hänför förklaring till ett fenomens uppkomst i en 

deduktiv struktur, i vilken premisser antas vara sanna och förklaringen kan sökas efter påvisandet av de 
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allmänna lagar fenomenet kan deduceras från. För att nå en slutledning har jag utgått från att 

medikaliseringen av den kvinnliga sexualiteten och reproduktionen skapar en normalisering av 

förlossningsskador och ger därmed upphov till ett negligerande/förminskande av kvinnan efter 

barnafödandet. Foucaults syn på kön och biomakt synliggör en teoretisk orsaksförklaring till en 

samhällelig normaliseringsprocess av ett negligerande/förminskande av kvinnan efter barnafödandet, då 

kvinnan ses som producent av barn. Schematiskt utgår modellen från det som skall förklaras 

explanandum, för att sedan belysa det som kan förklara explanans. Rådande omständigheter och 

faktorer som kan ha haft betydelser för utgången, initialbetingelser beaktas och beskrivs, och betraktas 

sedan i ljuset av, och inordnas under allmänna lagar. Förbindelsen som uppstår mellan dessa och det 

fenomen som kräver förklaring formar en deduktiv slutledning (Thomassen 2007:56–58). Hypotesen 

möjliggör att den teoretiska bildningen verkar i ett förklarande syfte och möjliggörs genom 

behandlingen av frågeställningarna. Att ställa frågan vad till materialet är en naturalistisk ansats och 

förklarar fenomenets karaktär. Hur frågan utgår från en konstruktionistisk ansats som förklarar hur 

fenomenet görs och återskapas (Rennstam & Wästerfors 2015:53–54). ”Att kombinera vad och hur ger 

förklarande kraft åt kvalitativa studier” och kan utmynna i svar på varför (a.a.54).  

 

Avgränsningar 

Foucaults förklaring av makt intar en endimensionell modernitetsförståelse som kan ge upphov till en 

pessimistisk och statisk syn moderniteten, och kan komma att avspeglas i studien. Faktorer såsom 

vetenskapens kunskapstillväxt, människorättighetsfrågor, demokrati och den moderna rättsstaten ges 

ingen plats i Foucaults maktanalys. Förklaringsfaktorer av den moderna makten härrör i högre 

utsträckning den strukturella nivån på bekostnad av aktörskapet. En människa i egenskap av aktör, som 

en handlingsförmögen individ ges således inte stort utrymme (Aakvaag 2011:351–354). Frågan om 

mikro- och makronivå blir relevant då man talar om förhållandena mellan, dels människans enskilda 

konkreta situation och hennes omdelbara omgivning och dels de institutionaliserade förhållandena. 

Taylor har uppmärksammat hur varken mikro-eller makronivå, analytiskt är det fundamentala i 

Foucaults förklaring och menar på att fenomen inom de båda nivåerna har en så pass stark ömsesidig 

påverkan så att en fundamental nivå inte kan utnämnas. Utifrån Taylors synsätt finns således ingen 

grundläggande nivå i maktanalysen och inte någon överordnad motsättning eller styrkeförhållanden som 

utgör grund (se Hörnqvist 1996:57,61–62).  
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Studiens trovärdighet & metoddiskussion 
 

Krav på empiri kan uppdelas i dess giltighet och relevans även betecknad intern och extern validitet 

samt dess pålitlighet och trovärdighet, betecknad reliabilitet (Jacobsen 2012:21). Syftet med studien har 

varit att genom maktteori, undersöka samhällets och vårdens normaliserade attityd kring 

förlossningsskador som en följd av medikalisering av den kvinnliga sexualiteten och reproduktionen. I 

syftet framgår att materialet som kommer att förenas med teoretisk bildning utgörs av subjektiva 

erfarenheter. Frågeställningarna möjliggör en operationalisering av syftet. Genom att öka kvaliteten och 

precisionen på mätningen minimeras risken för slumpmässiga fel som kan påverka reliabiliteten. 

Samhällets och den medicinska normaliseringen mäts genom subjektiva erfarenheter utifrån 

frågeställningen; hur attityd och bemötande ser ut i de sammanhang kvinnan behöver hävda sin skada. 

Frågeställningen; vilka livsområden som påverkas, i kombination med, hur verkan kommer till uttryck 

fångar in ett känslomässigt, socialt och kroppsligt spektrum som kan sättas i kontrast till 

normaliseringen. Rekontextualiseringen har verkat som en förening till att öka validiteten genom 

sammanbindning av teoretisk och operationell definition till en överensstämmelse.  

 

Urvalet har skapat en variation snarare än statistisk representativitet. Det bör även noteras att 

intervjuguiden (se bilaga 1) och rekryteringsannonseringen (se bilaga 2) är ledande. Respondenterna har 

dock olika bristningsgrader och samtliga områden i intervjuguiden avtäcktes genom de fem intervjuerna 

och utförliga återgivelser avtäcktes till stor del med frågorna, typ av skada och hur den påverkar 

kvinnan. Intersubjektiva upplevelser identifierades och utgjorde en form av mättnad. Det framkom ingen 

information som krävde ett ifrågasättande eller utveckling av de mönster som hade identifierats och 

återgivelserna fick en förankring i problemformulering och hypotes. En intervju sker dock i en iscensatt 

miljö. Det sagda och det som uppfattas har i objektiv mening ingen eller låg sanningshalt. 

Generaliserbarhet blir därmed svår. Den teoretiska bildingen styr vad som blir meningsgivande, även 

om ett öppet förhållningssätt intagits (Rennstam & Wästerfors 2015:40–41). En deduktiv 

slutledningsform riskerar dessutom att uppvisa mindre mottaglighet för vad empirin uppvisar. När 

datamaterialet utgörs av intervjuer föreligger även en risk till naturalistiska tolkningar, som innebär att 

den intervjuades utsagor tolkas som en otvetydig avspegling av verkligheten utanför intervjun. Att 

frågan vad och hur ställdes under analysarbetet eliminerade den risken (Rennstam & Wästerfors 

2015:41,53–54). Berättelsen kan samtidigt bidra till användbarhet då teoretiska tolkningar kan utmynna 

i ny kunskap genom att kontexten utvidgas och handlingar ges ett sammanhang (Fejes & Thornberg 

2015:37).  
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Foucaults maktanalys framställer subjektet som ett resultat konstruerat av diskurser. Begränsningen 

utmynnar i att kvinnan studeras och reproduceras som passiv mottagare av förtryckande makt och 

preciserar inte välfärdstatens framväxt och inflytande i medikaliseringsdiskursen. Aktörskapet tonas ned 

till förmån för strukturella deterministiska faktorer, vilka utformar de tankefigurer som ger upphov till 

identitetsskapande och definitionsprocesser. Den teoretiska bildningen av maktutövning är historiskt 

förankrad och rör sig inom ett makro- och mesosociologiskt spektrum, inbegripande en relativt hög 

abstraktionsnivå. Bildningen som fokuserar förkroppsligande erfarenheter skildrar substantiella 

kvaliteter och utgör möjlighet att tolka subjektets, följaktligen villkorade förutsättningar inom ett 

mikrosociologiskt spektrum. Ontologin och epistemologin är nära förbundna och underbyggda av 

logiskt kunskapsteoretiskt resonemang och stöds trovärdigt metodologiskt. Kritisk hermeneutik i det 

analytiska förfarandet bidrar även till att språkliga diskurser och repressiva maktförhållanden kan ses 

distanserat i förhållande till traditionen, genom införlivande av det meningsbärande subjektet i den 

teoretiska bildningen (Larsson & Sohlberg 2015:162–164).  

 

Kunskapsteoretiska och metodologiska antaganden befäster förhållandet till problemformulering och 

undersöker processen där det studerade fenomenet etableras, definieras och hanteras. För att åter 

anknyta till Hacking (2004 se Sahlin 2013:136) så bör frågan vad som konstrueras ställas. Huruvida det 

handlar om fysiska ting, vilka i sig inte kan påverkas av konstruktionerna eller om det rör sig om 

kunskapsströmningar som inte existerar innan de konstrueras. Konceptualisering har skett med ett 

angreppssätt som antyder anti-realism och betonar vetenskapsteoretisk konstruktivism och effektuerar 

studiens syfte underbyggt av teoretisk bildning som avtäcker effekterna av fenomenet medikalisering, 

hur subjektet påverkas. Sociala fenomen är dock föränderliga, kontextbundna och därmed svåra att 

generalisera (Cronbach 1975 se Thornberg & Fejes 2015:271). Kvale (1997 se Thornberg & Fejes 

2015:272) utvecklar hur läsaren kan ges möjlighet att gör en analytisk generalisering genom att se 

resultatet tillhandahålla ett perspektiv snarare än en sanning. Resultatet kan ses som en arbetshypotes, 

som beaktar kontextuella förutsättningar och utgör blyga spekulationer om en trolig tillämpning även i 

andra situationer med liknande betingelser. Förutsättningen utgörs av att ansatsen är resonerande, 

prövande och problematiserande. 

 

 

 

 

 



~ 35 ~ 
 

Resultat & Analys 

Disciplineringen av kvinnlig sexualitet; barnafödandet måste fortsätta, kvinnan som 

maskin 

– Den statliga inverkan avspeglas i MVC & BVC som institutioner  

 

Jag var 34 år när jag födde barnet och bara ett par år tidigare hade jag börjat känna mig trygg i 

min egen sexualitet. Det rycktes plötsligt bara ifrån mig. Ingen verkar heller finna det 

problematiskt. Äldre män ordineras Viagra för att bibehålla sin sexualitet och samtidigt hur en 

34-årig kvinna bara ska bli av med sin sexuella förmåga. En sådan litenhet infinner sig när jag 

själv vet att jag är trasig i underlivet. 

 

Citatet ger uttryck för att åtskillnad görs mellan manlig och kvinnlig sexualitet. Praktiker och 

läkemedelsföretag arbetar för att män skall få bibehålla sin sexuella förmåga genom livet. Vården ser 

ingen problematik i att en ung kvinna förlorar sin sexualitet. Respondenten upplever en litenhet som 

följd.  

 

Manlig sexualitet har i högre utsträckning sammanbundits med behov och drift, och forskning har 

kretsat kring erektionsförmåga (Helström & Flöter Rådestad 2018:82) medan ett biologiskt paradigm 

har skapat ett tabu kring den kvinnliga sexualiteten (Kero & Lalos 2004:334). Könet utgör kroppens 

ytterst spekulativa och ideala del i ett sexualitetsmönster som makten är mån om att organiserar. Könet 

utgör en punkt definierad av ett mönster, som människor passerar för att nå självinsikt och utmynnar i 

helhetsuppfattningen om kroppen (Foucault 2002:153–155). Kroppsmedvetenheten har ökat och 

kroppen betraktas som central för självet och identiteten. Synen på kroppen formas av sociala strukturer 

och åskådliggörs genom de förkroppsligande praktikerna. Relationen utgörs av det fysiska, det sociala 

och moraliska. Kroppen kan inte uteslutande beskådas rent biologiskt, den är levande och omvälvs 

genom historien. Den kropp som kan beskådas gemensamt, som en generell beteckning utgör en produkt 

av historiska omvälvningar (Howson 2015: 17-19, 21).   

 

Den historiska processen av medikalisering av kvinnokroppen ger upphov till en negligerande attityd 

bland praktiker som framkallar känslor av underminerande (Graham & Oakley 1981 se Howson 

2015:210).  

Det görs valbart för kvinnan huruvida man vill genomföra en efterkontroll. Det borde vara rutin. 

Stödet är väldigt utbyggt efter det att en kvinna fött barn och blivit mamma. Men, det är ett stort 

fokus på barnet och väldigt litet fokus på kvinnan. Som om vi kvinnor bara ska vara nöjda över 

att ha fött ett friskt barn. 
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Citatet ovan skildrar att reproduktiv hälsa görs valbar för kvinnan. Fokus förflyttas bort från kvinnan 

efter att hon intagit rollen som moder. 

 

På mödrahälsovårdens efterkontroll var det stort fokus kring preventivmedel. Det var ett papper 

man fyllde i med sjuka frågor. Vad fyller det för funktion? Dock påpekades det att amningen inte 

var ett tillräckligt skydd mot graviditet. Sex efter barnafödandet talades det inte om, men att det 

är bra att ta upp samlivet. För att hitta knipet. Jag påpekade att det inte kändes normalt och 

bemöttes av att det aldrig kommer att bli det efter att jag fött barn. ”Allt såg fint ut.” Man matas 

av att det är något slags pris man får betala för att föda barn. Mödrahälsovården talade inte om 

förlossningsskador, vilket medför att man efter en förlossning känner sig oinformerad om 

riskerna. Samtidigt förstår jag. När man som kvinna väl etablerar denna form av kontakt med 

mödrahälsovården är man redan gravid och det blir svårt att ångra detta faktum. Kvinnan 

behöver vara motiverad till skillnad från patienter som står inför en operation. Vården informerar 

då tydligt om riskerna. Motiveringen gör födande kvinnor som grupp unika och att då gå igenom 

riskerna med en vaginal förlossning förstår jag inte är lämpligt. 

 

Den statliga inverkan i reproduktionsfrågor avspeglas i mödrahälsovården som kontrollorgan. Dels då 

barnafödandet måste fortsätta, genom vad som skildras som motivering av den födande kvinnan, givet 

kan yrkesverksamma inom institutionerna inte informera om riskerna med en vaginal förlossning.  

 

Den kvinnliga sexualiteten införlivas som fortplantningsorgan i medicinvetenskapens praxis och den 

inneboende sexualiteten kontrolleras statligt, och påverkar i sin tur av praktikers föreställningar av 

sexualitet (Aakvaag 2011:344–345). Citaten skildrar hur sexualitet utifrån mödrahälsovården 

sammanbinds med oönskad graviditet och träning av bäckenbottenmuskelaturen. Mödrahälsovården 

skildras rutinmässigt förorda preventivmedel och det indikerar skillnad i vårdens attityd till läkemedel 

förbunden till sexualitet. Män ordineras potenshöjande och kvinnan skydd mot oönskad graviditet.  

 

Den rutinmässiga rekommendationen av preventivmedel kan vara uttryck för statlig inblandning i 

reproduktionsfrågor. Förkroppsligande erfarenheter av kvinnors hälsa aspireras under 1960-talet. 

Ignoransen av kvinnors egen erfarenhet ledde till att kvinnohälsorörelser förskaffade kunskap om den 

egna kroppen för att kunna vederlägga den medicinska kulturens definitioner av kvinnligt 

förskroppsligande (Ehrenreich & English 1979 se Howson 2015:210). Det hävdades att kvinnor inte 

skall inta positionen av passiva mottagare av medicinvetenskapen paradigm, utan aktivt kunna delta i 

den maktfyllda förhandlingsprocessen (Lorentzen 2008 se Howson 2015:211). P-pillret introducerades 

analogt. Att förorda preventivmedel och skydd mot oönskad graviditet, kan vara ett uttryck för en 

förhärskande statlig implementerad idé om den kvinnliga frigörelsen från 60-talet, vars kvarlevor 

manifesteras genom de statliga institutionerna. Den vedertagna uppfattningen att amning utgör skydd 

mot graviditet behöver vederläggas för att inte staten skall fordra finansiering av aborter. Staten har ett 

ansvar i att reglera befolkningens reproduktion och den statliga inverkan återfinns i varje social och 
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institutionell förbindelse. Makten är produktiv och utgör grunder till samhällssammansättningen, 

fördelad mellan institutioner, reglerande praktiker och kontrollorgan (Aakvaag 2011:344).  

 

Biomakt utgör en kroppslig och sexuell reglering av befolkningen (Aakvaag 2011:344–345). Citatet 

nedan kan vara uttryck för statlig inverkan som avspeglas i en samhällelig attityd förespråkande att 

barnafödandet måste fortsätta.  

 

De som inte har barn blir rädda av att höra sanningen.  Man vill inte skrämma upp förstföderskor 

att de drabbas. Omgivningen blir skrämd om man talar om förlossningsskador. Det talas istället 

mer om hur bra förlossningar går. Vården sa att det kunde lösa sig vid en ny förlossning. Jag 

hoppades på det, men det blev ingen skillnad alls. 

 

Regleringen sker dels genom att mödrahälsovården inte talar om förlossningsskador och dels genom att 

vården uppmuntrar kvinnan till att föda ett ytterligare barn.  

 

Flera av respondenterna har upplevt att barnavårdscentralens skattning av moderns mående avfärdas.  

 

Det tas ingen hänsyn till de psykiska aspekterna. Jag visste inte om jag själv eller barnet var vid 

liv. ”Jag tror jag dör” var det enda jag kunde tänka på. Förlossningen har inneburit ett trauma och 

jag har plågats av mardrömmar. Det borde sköterskan ha fångat upp. Men det kändes som att 

pappret placerades på hög. Inget skedde. 

 

En annan respondent, återger att sköterskan genom svaren noterade att anknytningen var påverkad och 

blev då remiterad till psykolog.  

 

En graviditet och förlossning medför utöver fysiologiska förändringar även verkan i andra livsområden 

inbegripande psykiska och sociala erfarenheter som kräver hantering (Zbikowski & Ryding 2018:50). I 

realiteten råder dock en otrygghet i kontakten med mödra- och förlossningsvården (2018/19:2787). 

Kvinnors erfarenheter ignoreras ofta av yrkesverksamma i dessa sammanhang (Graham & Oakley se 

Howson 2015:210). Respondenternas skildringar av skattningen exemplifierar hur åtgärder tas vid om 

anknytningssvårigheter identifieras, emellertid tas inga åtgärder vid om kvinnan uttrycker oroligheter 

över förlossningen eller det egna måendet, som inte är tillräckliga för att uppfylla skattningens kriterier 

för en depression. Maktens förhållande till kvinna och hennes kropp har förändrats genom att hon 

sammanbinds med idéer om fortplantningen och sexualiteten. Idéerna är inbördes influerade av 

praktiker vilket legitimerar statligt ingripande i kvinnans liv (Foucault 2002:153–155). Yrkesverksamma 

inom institutionerna tillsätter, på statliga direktiv åtgärder för att ruljangsen i samhällsmaskineriet 

smidigt skall kunna fortskrida utan att staten lider men. Kvinnan ses som en maskin, vars syfte utgörs av 

att stå som producent av barn och kan åskådliggöras av de yrkesverksammas övervakning. De 
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examinerande inslagen skapar en kategorisering, vilken avfärdar psykiska och sociala erfarenheter men 

uppmärksammar påverkan på anknytningen. Påverkan signalerar fara för relationen mellan mor och 

barn. Framförallt fara för barnet att inte få en trygg anknytning. Barnet utgör nästkommande generation 

och uppfattas i utgångsläget som otyglad, barnet måste formas till att ingå en funktion i 

samhällsmaskineriet. Psykologen, får i egenskap av praktiker till syfte att disciplinerna kvinnan genom 

att införliva henne i det ideala moderliga beteendet (Aakvaag 2011:344–345). 

 

Det känns som att många barnmorskor verkar ha missuppfattat sitt yrke. Barnmorskan är i högre 

utsträckning till för mamman medan barnsjuksköterkan är till för barnet. Barnmorskor har en 

föreställning kring vad en normal förlossning är och hur den ska vara istället för att lyssna in 

kvinnan. Lyhördhet saknas. De verkar vara skolade i en äldre lära och följer normen att alla 

kvinnor alltid fött barn, hur svårt ska det vara. De tutar också i en att amma var tredje timme 

oberoende av omständigheter, istället för att lyssna in barnets signaler. 

 

Citatet skildrar att barnmorskan tycks vara präglad av inneboende föreställningar kring hur en födsel bör 

gå till. Den kvinnliga kroppen har stått i samhällets narv och blivit föremål för undersökning (Aakvaag 

2011:344–345). Föreställningar som under århundranden har vunnits ur det medicinska paradigmet har 

utgjort kunskap staten har varit i behov av som sedan implementerats som grundvalar i uppbygganden 

av samhällets institutioner som har beröringspunkter med fortplantningen. Medicinvetenskapens 

utbredning under 1800-talet utsestängde barnmorskor från att utbilda sig inom obstetrik (Witz 1992 se 

Howson 2015:214). Deras lärdomar marginaliserades och ledde till att graviditet och förlossning 

försattes i ljuset av patologiska tillstånd (Oakley 1984 se Howson 2015:215). I ömsesidig förbindelse 

utövas och framkommer dessa maktrelationer (Heikkinen 2014:200). Praktiker har historiskt format 

idéerna, uppsatt kriterier och inlett kvinna till införlivning (Aakvaag 2011:344–345). Den svenska 

filosofin kring barnafödande vilar på ett traditionellt synsätt som förespråkar en naturlig vaginal 

förlossning och ses därefter som en normal fysiologisk process (Paranjothy & Thomas 2001 se 

Johanson, Newburn & Macfarlane 2002:893). Förhållningssätt av yrkesverksamma baseras på dessa 

föreställningar och avspeglas i attityden till den gravida kvinnan och modern (Zbikowski & Ryding 

2018:50). 
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Ett diskursivt förmedlande av moderligt beteende analogt med kvinnlighet  

  

Samhället har format barnafödandet som så fantastiskt. Kärlek vid första ögonkastat. Jag minns 

inte ens om jag levde eller inte. Glorifierande av hur det är att bli mamma. ”Detta ska jag klara 

av, jag är kvinna. Föda barn har kvinnor gjort i alla år.” Jobbigt att inte kunna säga att det gick 

bra. Man känner misslyckande och ensamhet. Förlossningsberättelser skildrar inga skador. Det är 

ett rosa skimmer. Jag fick inte den fantastiska upplevelse som alla talar om. Jag har en känsla av 

att vara annorlunda bland andra kvinnor. En form av avundsjuka. Så fort barnet är ute är jag som 

mamma inte intressant längre. Man blir väldigt utelämnad oberoende av skada och känner sig 

övergiven av vården. Kvinnohälsovården är inte så prioriterad. Som kvinna får man bara inse att 

det är så det är med kvinnokroppen och underlivet. Det skulle se annorlunda ut om män födde 

barn. En kvinnokropp som inte fungerar som den ska är förbrukad på något vis. Det finns inget 

värde kvar. Jag klarade inte av att föda barn utan att gå sönder. Skam. Jag upplever det som 

något väldigt förminskade, hur lite vikt det läggs vid kvinnors sexuella funktion efter det att man 

fött barn. Samhället och vården fokuserar på att man ska vara nöjd med att man fått ett barn och 

om kvinnan till synes är hel fysiologiskt vid kontroll. Där nöjer sig vården.  

 

Citatet skildrar hur kvinnokroppen utsätts för ett diskursivt glorifierande av moderskapet som förbinder 

hur hon känner misslyckande och skam om hon inte klarar av att föda ett barn. Kvinnokroppen beskrivs 

då vara förbrukad. När barnet lämnat kvinnans kropp är hon inte av intresse för samhället. 

 

Kvinnokroppen kan ses i egenskap av samhällets producent av barn. Den gravida kvinnan och modern 

är omgiven av en ansvarsdiskurs av det rätta moderliga beteendet. Det samhälleliga engagemanget ger 

möjlighet till ökad övervakning (Howson 2015:216–217). Samhället är aktiva i bedömningen av de 

kvinnor som avviker (a.a.219–221). Övervakningen består av de examinerande inslagen som inhyser 

kvinnokroppen till kategorisering och befäster hierarkiska strukturer. Det moderliga idealet tvingar 

kroppen till införlivning och utmynnar i en normaliserande struktur (Aakvaag 2011:344–345). Dessa 

skildringar utgörs av imaginära framställningar av kvinnan och hennes kropp, som bjuds in i ett 

engagemang i vad som definieras som det rätta moderliga beteendet och utgörs av processer på en social 

och politisk nivå (Howson 2015:212–213). Makt består av en mångfald av inneboende 

styrkeförhållanden som utgör grund till den samhälleliga ordningen och bildar mönster som visar sig i 

samhällets institutioner och förkroppsligas i samhällets hegemonier (Foucault 1980 se Hörnqvist 

1996:56). Kroppen disciplineras diskursivt inom enskilda institutioner och blir föremål för socialisation 

(Aakvaag 2011:344–345). De medicinska kontexterna har historiskt frambringat känslor av förnärmelse 

för kvinnan (Graham & Oakley 1981 se Howson 2015:210). Den kropp människan uppfattar kollektivt, 

som en generell kategori utgör en produkt av de sociala relationer som kroppen verkat i under historiska 

kontexter. Kroppen utgör en skärningspunkt mellan att vara och ha. Självbilden kan då ses som 

förvärvad utifrån samhällets framställning av kvinnokroppen som förbunden med fortplantning 

(Howson 2015:17–19).  
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Citatet skildrar motståndsstrategier respondenterna har utvecklat mot självbilden förvärvad av samhället. 

 

Jag kände hur jag var på väg in i en depression, men förpliktelserna jag hade gentemot mitt 

nyfödda barn hindrade mig. Att lida av urininkontinens känns förnedrande. Men jag har en form 

av överlevnadsinstinkt och förmedlar en öppenhet kring min skada. Jag intar ett fyrkantigt 

tankesätt. Att skadan påverkat anknytningen ligger utanför mig, jag har inte kunnat styra det.   

 

 

 

Diskrepans; den av kvinnan upplevda problematiken och den bedömd av medicinsk 

expertis 

– Lilla gumman, det är en naturlig läkningsprocess 

 

 

De bemötte mig som om det var något psykologiskt som krävde behandling. Det var ju en 

fysiologisk skada! Den hjälp jag hade behövt och fortfarande efterfrågar, är att träffa någon 

kunnig som vet vad de pratar om. Det hade varit det bästa stödet. Problemen beskrevs finnas i 

hjärnan. Att det tidigare varit en fysisk aspekt som slutligen fastnat i huvudet som ett 

problemområde. Jag upplevde fysisk smärta. 

 

Citatet skildrar hur en fysiologisk skada på en kvinnlig kropp bedöms som en psykologisk störning. 

 

Förtryckarhypotesen förklarar hur sexualiteten frisläpptes under 1400-talet för att sedan från 1700-talet 

och framåt åter bli tabubelagd. I traditionella samhällen sågs sexualiteten som kroppsliga njutningar. 

Under de senaste århundradena talas det dock om sexualiteten på ett nytt, bestämt sätt. Den moderna 

diskursen har satt sexualiteten i en vetenskaplig objektiv kontext och sammanbundits med 

medicinvetenskapen, psykologi och psykiatri. Staten har brukat sexualiteten som en härskande 

anknytningspunkt för förvaltningen av biomakt, influerad av idéer som förespråkat problematik och 

interventioner kring den hysteriska kvinnan som besatt av sin sexualitet (Aakvaag 2011:344–345).  

 

Det kvinnliga könet kan framställas som både brist och drift (Foucault 2002:153–155). 

 

Så här ska man inte se ut. Vården bör uppmärksamma att något är skadat och se att det är trasigt.  

Alla andra kroppsdelar skulle behandlas så. Underlivet ser vidgat, stort och ojämnt ut. Det känns 

som en krater. Bemötandet i vården lyder ofta att det ser normalt ut. Det råder en avsaknad av 

vidare förklaring. Jag vågade inte titta med en spegel. Det dröjde månader. Man bör göra det 

tillsammans med barnmorskan för att gå igenom vad man ser. Allt såg hemskt ut när jag fick se 

hur underlivet såg ut. Skadan har påverkat hur jag ser på mig själv. Kroppsuppfattningen. Jag är 

så medveten om att jag har ett underliv nu. Smärtan. Första tiden var överlevnad i fokus. Jag 

kunde inte njuta av att vara mamma. Hela den sexuella förmågan togs ifrån mig i ett slag, inga 

grader. Jag kände inget, varken vid penetration eller vid klitoris. Ett totalt känselbortfall. 
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Citatet ger uttryck för hur skador i underlivet orsakade av förlossning påverkar synen på sig själv 

underlivets funktion och utseende, ger upphov till smärta och påverkar den sexuella förmågan. Vården 

framhåller att det ser normalt ut. 

 

Underlivet framställs medicinvetenskapligt som fortplantningsorgan (Foucault 2002:153–155). 

 

Jag har haft tankar kring en slidförträngning och om det skulle vara till hjälp för mig. Men det är 

svårt att diskutera och få svar från vården. Patienter blir informerade om möjligheter till 

operationer som kan förbättra något fysiologiskt område om det exempelvis rör sig om en 

cancerdiagnos. Med en förlossningsskada får man ingen förklaring, utan möts av ord som ”allt 

ser fint och normalt ut”. Jag undrar om det verkligen ser fint och normalt ut. 

 

Citatet skildrar hur respondenten har svårt att få svar från vården om en eventuell operation som skulle 

kunna förbättra en fysiologisk funktion på kroppen.  

 

Bristningar i underlivet påverkar förmågan att återuppta sexualiteten och kan ge upphov till smärta vid 

samlag. En nedsatt känsel och orgasmförmåga är förekommande (Signorello et al. 2001 se Helström & 

Flöter Rådestad 2018:83–84).  

 

I vissa fall kan korrigerande kirurgi bli aktuellt. Under handläggning bör läkaren i första hand utesluta 

att det inte rör sig om ett manligt erektionsproblem, för att sedan säkerställa att kvinnan är tillräckligt 

sexuellt upphetsad, olja kan rekommenderas. Undersökning av att kvinnan inte lider av hudåkomma 

som orsakar torrhet i underlivet bör även göras. Om fysisk aktivitet orsakar smärta, kan byte av sadel 

hjälpa vid cykling. Utifall rådgivning inte inneburit någon förändring för patienten kan en operation 

aktualiseras, men den offentligt finansierade vården avråder vanligen genital kosmetisk kirurgi som 

saknar medicinsk evidens (Helström & Flöter Rådestad 2018:84–85). 

 

Man ser inte på sig själv på samma sätt. Samlag gjorde så pass ont att jag inte kunde stå upp på 

flera timmar. Jag är rädd för att det ska göra ont. Det naturliga att gå på känsla försvann. Sex 

blev till instruktioner och det krävdes planering. Man vill, men vågar inte riktigt. Har ingen 

riktigt lust. Tänker mycket på vad mannen tycker. Jag vill inte ha oralsex eller att han ska ta på 

mig. Känner att underlivet är förändrat, syns kanske inte utanpå. Men känns inuti. Jag känner 

rädsla för smärta och en osäkerhet. 

 

 

Gravida kvinnor genomgår förhållandevis likartade fysiologiska förändringar, dock är upplevelsen av 

sexualiteten influerad av erfarenheter, självbild, relationer, tradition och kultur (Zbikowski & Ryding 

2018:50). Begreppet kön kan verka som införlivande mellan njutning och anatomisk framställning, och 

kan då utgöra en konstlad enhet i egenskap av en kausal princip. Kön intar skepnaden av 
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vetenskaplighet genom dess beröringspunkter med fortplantningen, till följd av att biologin och 

fysiologin har ingått normalitetsprincip för den mänskliga sexualiteten. Förhållandet mellan makten och 

sexualiteten omskapas och förankras i en specifik och oböjlig instans som makten inbjuder till 

disciplinering (Foucault 2002:153–155).  

 

Kvinnlig sexualitet införlivas i medicinvetenskapens praxis, vilket engagerar kontroll av den inneboende 

sexualiteten och påverkar praktikers föreställningar (Aakvaag 2011:344–345). 

 

Pinsamt att söka vård för dessa former av besvär, hur skall man veta vad man ska vara 

uppmärksam på. Jag kunde inte sitta upp, vid toalettbesök kändes det som att underlivet trycktes 

ut. Jag var så förstoppad att jag fick plocka ut min egen avföring i duschen. Jag trodde att det var 

en normal läkningsprocess. De som har sfinkterruptur borde ha tätare efterkontroller. Det är svårt 

att veta var man ska vända sig, trots att man själv jobbar inom vården. Kontakten bygger i stor 

utstäckning på att man själv tar kontakt med den eftervård man är i behov av, annars faller man 

mellan stolarna. Det finnas inte någon fast procedur i uppföljningen. Mycket kontakt med 

vården. Som patient måste man berätta sin historia om man vill ha vård. Kämpa. Ifrågasatt av 

vården. Att de sett det tidigare kändes som en gudagåva. Motsägelsefulla rekommendationer. 

Standardiserat ställer de medicinska frågor, ser inte individen. Bristningsgrad och det medicinska 

spelar inte så stor roll utan upplevelsen av kvinnan är det relevanta. Vet hur vårdsystemet 

fungerar som yrkesverksam, många fixar inte detta. Vardagsmat för dem, inte för mig. Hemskt, 

traumatiskt. Min kropp är förändrad för alltid. Bedrövligt att ingen kollar läkningsprocessen. 

Man vill veta att det läkare rätt. Ringa till fyra instanser för att få hjälp. ”Detta kommer att bli så 

bra så” upplevs som ett förminskade av den egna upplevelsen. Lilla gumman kallade han mig. 

Mina besvär var bara en naturlig läkningsprocess. Jag skulle återkomma om ett år. ”Så här ska 

det vara”. Jag började undra om det kanske skulle vara så. Han sa att det var bra att utföra 

knipövningar. Det är invaliderande när man själv beskriver att man känns vid, öppen och att det 

känns som något är trasigt, och inte får någon förklaring. 

 

Citatet ovan skildrar respondenternas skador och hur förfarandet ser ut i kontakt med vården. 

De yrkesverksamma beskrivs normalisera skadan genom framställan av naturliga läkningsprocesser. Att 

föreslå knipövningar när underlivet beskrivs vara trasigt kan vara ett sätt att ansvars- och skuldbelägga. 

Ordvalet lilla gumman urskiljer en förminskande attityd.   

 

Vården har tagit mig på allvar men det faktum att ingen kunde hitta något vid den vaginala 

undersökningen fick mig att tänka hur inkompetent kan du vara, som inte hittar det. Att jag inte 

fått bättre hjälp beror mer på att vården inte kan lösa det eller vet hur de ska göra. Under denna 

process upplevs kontakten och kopplingen mellan barnmorska och förlossningsvården avslutad.  

Husläkaren verkade inte ens veta vad förlossningsskador var för något. Jag ville veta om det var 

möjligt att föda vaginalt igen. ”Inga problem för dig att föda vaginalt.” En gynekolog, en manlig 

sådan. Du är man. Hur många barn har du fött? Hon översatta det medicinska i 

förlossningsjournalen och berättade att om beslut hade fattas att förlösa genom kejsarsnitt hade 

skadan aldrig uppkommit. Det är skillnader i bemötandet. De manliga läkarna upplevs inte vara 

lika lyhörda och ödmjuka och ser det bara som naturliga läkningsprocesser. De manliga 

gynekologerna verkar inte bryr sig lika mycket, men självfallet finns det eldsjälar som ser 

kvinnan som något mer än uppgifterna i journalen.  
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Citaten skildrar respondenternas bemötande i vården. Läkarna beskrivs inte kunna se de problem som 

kvinnan framhåller och förklarar symptomen som naturliga läkningsprocesser. 

 

Att traditionella föreställningar och antaganden om kvinnans sexualitet utgör grund för rådgivning 

befäster ett paternalistiskt förhållningssätt och underminerar rätten till evidensbaserad information 

(Bartellas 2000, Moscrop 2012 se Zbikowski & Ryding 2018:51). 

 

I västerländsk kultur råder en osäkerhet, och misstankar kring att sexuell aktivitet under graviditeten kan 

skada fostret och avspeglas i läkares bedömningar att avråda från sexuell aktivitet (Bartellas 2000, 

Moscrop 2012 se Zbikowski & Ryding 2018:51). Rekommendationer till gravida kvinnan har historisk 

baserats på traditionella förställningar och påverkar kvinnans sexuella beteende (Zbikowski & Ryding 

2018:50). Den mänskliga sexualiteten påverkas av faktorer på ett emotionellt, socialt och kroppsligt 

plan. I sammanhang då sexualitet har anknytningspunkter med graviditet och förlossning skapas ett tabu 

(Zbikowski & Ryding 2018:50). Utvecklingen avspeglar en process av normalisering som legitimerar en 

social kontroll över den gravida kvinnans kropp (Howson 2015:219). 

 

Råd till gravida kvinnor avspeglas utöver graviditeten och omfattar ett redan prekonceptuellt beteende. 

Avspeglingen av ett samhälleligt intresse ger även möjlighet till ytterligare expertgranskning av 

kvinnors liv och möjlighet till övervakning (2015:216–217). Kvinnor som avviker från diskursen i den 

obstetriska övervakning definieras som avvikande och allmänheten är aktiva i bedömningar och 

granskningar av mödrars beteende (Howson 2015:219–221).  

Kvinnokroppen, hur den mäts genom utseende och funktion och hur denna syn är kulturellt 

inbäddad. Föreställningar kring hur en kvinnokropp ska vara och inte vara. Man matas med 

idealbilden av den smala kvinnokroppen, det tighta underlivet och brösten som ska se ut som på 

en 15-årig flicka även efter barnafödandet. Livet var i färg och blev plötsligt ett liv i svartvitt. Jag 

hade en känsla av att något tagits ifrån mig. Om jag tittade på underkläder så kände jag att den 

delen inte fanns kvar hos mig längre. Ingen vill ha mig efter. Vem skulle vilja ha sex med mig? 

Jag gick med den känslan, att jag kommer leva ensam. Sex är vuxnas sätt att leka. Det är 

hämnande och begränsande att inte få ha kvar sin sexualitet. Det har påverkat bilden av mig själv 

och jag känner en stor sorg. 

Citatet skildrar hur respondenten ser på kvinnokroppen. Föreställningar kring den. Hur den sexuella 

förmågan tagits ifrån henne och skapat sorg. 

 

 

Kroppens synliga och fysiska egenskaper och människans interaktions- och socialisationsmönster är 

befästa i och genom kroppen, och formar varseblivningen. Människan utgår och handlar utifrån den 
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egna kroppen och är därmed dömda till att uppmärksamma det kroppsliga uppträdandet (Howson 

2015:8-9). Framställningen av kön vunnen ur medinvetenskapens paradigm skapar ett godkännande som 

etablerar normer i samhället. Makten drar nytta av den oro som redan existerar i köns- och sexualfrågor 

och bjuder därmed in den kvinnliga kroppen i ett engagemang genom förvandlingen av detta 

kroppsområde till självövervakningens praktiker. Konsumtionskulturen är en pockande faktor som får 

människor att fundera över vad som definieras som en normal kropp och hur denna, normaliserade bild 

av kroppen formas av processer på en politisk, ekonomisk och social nivå (Howson 2015:219, 212–

213). Begreppet reflexivitet kan sättas i relation till att en ny medvetenhet om en ovisshet infunnit sig i 

takt med moderniseringen, följden blir en utpräglad oro för risker. Oron leder till en personlig 

ansvarskänsla för det egna självet och kontrollen av självidentiteten. Följderna frambringar tendenser till 

en större upptagenhet av det visuella utseendet, där kroppen betraktas som ett verktyg för självuttryck 

(Beck 2000, Lasch 1981 se Howson 2015:276). Kön kan verka som en sammanföring av beteende och 

upplevelse (Foucault 2002:153–155) och den reflexiva förmågan kan relationernas till hur kvinnan 

förkroppsligar bilden av den idealiserade kvinnokroppen (Howson 2015:270). Teknovetenskapen gör 

det möjlighet att sudda ut olikheter genom plastikkirurgi. Den kvinnliga sexualiteten är något som under 

de senaste decennierna i allt högre utsträckning blivit föremål för förbättringstekniker som 

bröstoperationer och intimkirurgi. Dessa sorter av kirurgiska ingrepp har en given grund i den sexuella 

funktionen. Inverkan på det visuella har frambringat nya identiteter, ideal och förväntningar grundat i en 

negativ självuppfattning, avsmak och en rädsla hos kvinnan för socialt förkastande (Howson 2015:212).  
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Medicinskt paradigm under förlossningen 

 

Kvinnohälsorörelsen har vidmakthållit att kvinnor inte skall inta rollen som passiva mottagare av 

medicinsk bedömning, utan genom kunskap om den egna kroppen aktivt kunna delta i den maktfyllda 

förhandlingsprocessen. Kvinnor införlivas trots omvandlingarna i övervakningssystem, genom till synes 

positiva teknovetenskapliga tekniker (Lorentzen 2008 se Howson 2015:211–212). 

 

Min förlossningskada uppdagades inte av varken läkare eller barnmorska. I journalen är bristning 

grad 2 journalfört. Jag hade fått den högsta möjliga dosen av epiduralbedövning. Barnet satt hårt 

fast i bäckenet och föddes med sugklocka och yttre press. De sa att allt såg fint ut. Jag fick senare 

problem och vid en vaginal undersökning upptäcktes omfattande håligheter i slidväggen. 

Operationen skedde under narkos och tog över två timmar. En total rekonstruktion av 

bäckenbottenmuskelaturen. 

 

Kvinnor är skapta för att föda barn. Men det måste få ta sin tid. Värkstimulerande dropp 

påskyndar förloppet på ett onaturligt sätt. Jag fick en sfinkterruptur grad 3 till följd av det snabba 

utdrivningsskedet. Det kändes som att det var fler som väntade. Jag födde i gynställning, vilket 

jag inte alls hade velat. Jag var så utmattad. Ville bara att barnet skulle ut och brydde mig inte 

om jag skulle spricka.  

 

Personalen sa att det kommer gå bra. Jag var inte rädd. Men barnet kom inte ned. Jag hade fått 

epiduralbedövning och lustgas. Var utmattad. Bad om snitt. Läkaren gjorde bedömningen att 

använda sugklocka. Jag hade inte längre några värkar och sugklockan åkte av. Barnet föddes 

genom yttre press. Jag hörde hur något knäcktes inom mig. Bristning grad 3 konstateras. 

 

Vid utdrivningsskedet kände jag hur mina blygdläppar sprack. När jag senare fick se mitt 

underliv upplevde jag en chock över att det inte var lagat. Barnmorskan uttryckte att det ser 

normalt ut. En väninna drabbades av bristning grad 4. Hon syddes bra och har idag inga problem. 

Själv har jag upplevt stora problem. Det är en brist inom vården, att det som räknas till enklare 

skador inte följs upp. 

 

Jag har inte behövt strida för ett planerat snitt. ”Med din skada, klart du ska få det.” 

 

 

Citaten skildrar respondenternas förlossningsupplevelser. Tekniker användas som inte respondenterna 

önskat och metoder som önskas används inte. En diskrepans skildras mellan upplevelsen av sin skada 

och den som journalförts. 

 

 

Vardagliga och strukturella villkor genomsyrar den gemensamma kroppsligheten och staten har 

införlivat den födande kroppen i medicinska kontexter som kontrolleras och övervakas av dess praktiker 

(Howson 2015:212). I västvärlden har obstetrikers inblandning under även okomplicerade förlossningar 

standardiserats utan att det finns någon evidens om effekterna. Kvinnor forceras in i rutinmässiga 
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bedövningsformer, föder i gynställning och bristningar är standard. Den obstetriska inblandningen 

skapar en distans till kvinnans självbestämmanderätt (Johanson, Newburn & Macfarlane 2002:892). 

 

Praktikers medicinska bedömningar och ingripande under förlossningar utgör en historisk process av 

läkares, och slutligen obstetrikers identifierande av modern och fostrets kroppar som 

undersökningsobjekt (Howson 2015:275). Makt är relationell, något som ständigt utövas i varje social 

relation och mellan läkare och patient. Utövningens inverkan avspeglas i samhällets uppbyggnad 

(Heikkinen 2014:200). Makten är decentraliserad och fördelad bland verksamma praktiker inom vården 

och i de olika institutionerna som producerar kunskapen genom rapportering av befolkningens status. 

Medicinvetenskapliga beslut ligger sedan till grund för de samhälleliga socialpolitiska villkoren. 

Socialstyrelsen som statlig myndighet, under Socialdepartementet kan avspegla det statliga intresset i 

kontroll och övervakning. Beslut förordas av statlig myndighet för att skador skall klassificeras som 

diagnoser. Intuitionerna som lyder under verkställer, praktiker disciplinerar och ansamlar informationen 

som sedan utgör kunskapsbasen och förvandlas till statliga dataregister. Diagnoskoder för samtliga 

former av förlossningsskador existerar inte, vilket gör att praktiker inte har direktiv att arbeta utefter. 

Praktiker kan inte utveckla en förnyad kunskapsbas, då grundläggande direktiv att arbeta utefter saknas 

(Blomgren 2018).  

 

Staten utvecklar förslag på lösningar utefter den tidsenliga kunskapsbasen som sedan implementeras i 

institutionerna och förkroppsligas genom reglering av de yrkesverksamma inom dem (Aakvaag 

2011:344–345). Sugklockan är en svensk intervention från 1950-talet, utvecklad av obstetriker (Svenskt 

UppfinnareMuseum 2015). Riktlinjerna för användning skiljer sig mellan landstingen och utmynnar i att 

läkare använder instrumentet på skilda sätt som medför risk att skada både mor och barn (Kallin 2014). 

Det föds allt fler barn i Sverige. Andelen kvinnor som får ryggmärgsbedövning och inducerad 

förlossningsstart ökar parallellt. Andel kejsarsnitt i Sverige har ökat sedan 1970-talet. Frekvensen är 

främst fördelad bland äldre mödrar eller bland de som har högt BMI och utgör riskgraviditeter. En del 

landsting arbetar för att minska de snitt som inte har medicinska skäl (Socialstyrelsen 2017). Kvinnor 

uppmuntras att erkänna sina tillkortakommanden som uttryckligen obstetriska och förvandlas till 

patienter som är mottagliga för expertisens bedömningar. Likväl som det samhälleliga prenatala 

engagemanget genom institutioner som barna- och mödrahälsovården ansamlar information om kroppar 

som behöver tolkas av expertisen (Howson 2015:219–221). Skandinavien som helhet följde inte 

utvecklingen, i det Storbritannien definierar som markant ökningen av antal kejsarsnitt under 1990-talet. 

Omkring 90 % av förlossningarna under tidsperioden utgjordes av vaginal födsel i både Sverige och 

Storbritannien. Kejsarsnitt i Storbritannien har motiverats av vården genom att utgöra gensvar på att 
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kvinnor skall uppleva val och kontroll. Den samhälleliga filosofin som förespråkar en naturlig 

traditionell vaginal förlossning utgör ett incitament till att kejsarsnitt inte förespråkas som ett alternativ 

av vården. I Skandinavien intas ett traditionellt synsätt och förlossning bejakas som en normal 

fysiologisk process (se Johanson, Newburn Macfarlane 2002:893–894).  

 

Medinvetenskapens paradigm erhåller ett samhälleligt godkännande och nås då ut till ett större antal 

reproduktiva kvinnor (Howson 2015:219). 

 
Man plågades av jobbiga tankar. Allt var bra innan barnet föddes, borde inte ha skaffat barnet. 

Det var själva smärtan i underlivet som påverkade anknytningen till mitt barn. Jag kopplade ihop 

barnet med smärtan och den traumatiska förlossningen. Första dagarna kände jag skuld och 

skam. Jag kände mig inte glad över barnet. Jag ville ha det ogjort. 

 

Citatet ovan skildrar upplevelser av skuld och skam för att inte känna glädje till barnet. 

 

 

 

Makutövningen disciplinerar kvinnan som barnaföderska till att tvingas ingå rollen som patient, den 

kvinnliga sexualiteten antar skepnaden av en generell beteckning, som förhärskande vetenskaplighet och 

för med sig ett normaliseringstryck av yrkesverksamma (Foucault 2002:153–155). Följden skildras i 

citatet nedan. 

 

Det saknas ett psykosocialt fokus inom förlossnings- och mödrahälsovården. Alla nyblivna 

mödrar bör få samtala med kuratorer. Det gjorde att jag vågade skaffa ett till barn. Min man har 

varit ett stort stöd. Det har drabbat oss båda. Han har samtidigt känt en frusteration över att jag 

har haft så ont och att det ska behöva vara så.  Det saknas en kontinuitet. Det bör dock vara ett 

större fokus överlag gällande förlossningsskador och det bör i högre utsträckning talas om vad en 

vaginal förlossning innebär. I slutna grupper minskar laddningen och ensamheten i att känna att 

man inte klarade av att föda ett barn. Man får känna en rättmätig ilska över att vården är så kass 

och det blir tydligt hur lågprioriterad kvinnovården är. Det ger stöd i identifieringen av att 

uppleva stolthet efter att ha fött barn. Det känns som ett skyddsnätt. Ett skyddsnät som inte finns 

i samhället, som stöttar varandra där inte samhället stöttar. 
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Diskussion 

Relationen mellan yrkesverksamma och patient 

– Praxis och journaler som styrande, kvinnan som sekundär 

 

Studiens syfte har verkställts genom att teoretisk bildning om biomakt utgjort analytisk stomme och kan 

nu förklara den svenska, samhälleliga och medicinska normaliseringen av förlossningsskador som en 

följd av medikalisering av den kvinnliga sexualiteten och reproduktionen. Hypotesen har vilat på 

ansatsen att barnafödandet utgör en form av strukturell makt över livet som legaliserar ett samhälleligt 

intresse av kontroll och intervenerande av medicinsk expertis (Foucault 2002:153–155). Följderna visar 

sig när kvinnan väl förlöst sitt barn, hon utgör då en sekundär samhällsprioritering. När kvinnan drabbas 

av skador i underlivet som ger upphov till funktionsstörningar och nedsatt sexuell funktion orsakade av 

en förlossning, synliggörs normaliseringsprocessens konsekvenser. Ansvaret och skulden har lagts på 

kvinnan (Bäckenbottenutbildning u.å.).  

 

Hälso-och sjukvårdspersonal skall utföra arbetet i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet och bär själva ansvaret för hur uppgifterna fullgörs. Patienten skall göras delaktig, ges 

sakkunnig vård, visas omtanke och respekt. 6 kap. 1 § & 2§ lag om patientsäkerhet (2010:659)  

 

I resultatdelen har det framkommit, att de medverkande kvinnorna förlorar delar av sin autonomi i 

kontakt med vården. Att bli betrodd av vården uttalas vara en form av kamp. Skadan har beskrivits 

orsaka fysisk smärta och psykiskt lidande. Intersubjektiva upplevelser av skadans inverkan i 

livsområden, på kroppen och självet har identifierats. Den diskursiva, samhälleliga framställningen av 

det ideala moderliga beteendet, den utopiska kvinnliga kroppen och dess reproduktiva syfte 

förkroppsligas, och utmynnar i en förändrad mental, och fysiologisk självuppfattning. Känslor av skam, 

skuld, litenhet och förminskande är upplevelser bemötandet i vården orsakat.  

 

Makt består av en mångfald av inneboende styrkeförhållanden som utgör grund till den samhälleliga 

ordningen och bildar mönster som visar sig i samhällets institutioner och förkroppsligas i samhällets 

hegemonier (Foucault 1980 se Hörnqvist 1996:56). Kvinnans sexualitet har under historien förbundits 

med det reproduktiva ansvar som hon är ämnad (Kero & Lalos 2004:334). Traditionella föreställningar 

om den gravida kvinnan och den kvinnliga sexualiteten skapar en osäkerhet som avspeglas i rollen 

läkaren intar till kvinnan som patient. Att förutfattade meningar och antaganden utgör en grund för 
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rådgivning befäster ett paternalistiskt förhållningssätt och underminerar kvinnans rätt till information 

baserad på evidens (Bartellas 2000, Moscrop 2012 se Zbikowski & Ryding 2018:51).  

 

Den statliga inverkan i reproduktionsfrågor och dess disciplinerande kontrollorgan framställs i resultatet 

och skildrar hur medikalisering sker inom en begreppslig nivå, i interaktion mellan patient, läkare och 

vårdpersonal, och kommer till uttryck i en diagnostisk kultur styrd av praxis. Medikalisering utgör en 

utbredning av medicinvetenskapen och leder till att sociala och personliga erfarenheter definieras och 

behandlas som medicinska problem. Eller, det motsatta, att erfarenheter som upplevs kroppsliga inte 

bemödas behandling för att den medicinska expertisen inte kan relatera erfarenheterna till vetenskaplig 

praxis. I resultatet framkommer hur medikalisering kan inta olika skepnader. Dels som omvänd, då 

sexuella anspråk från kvinnan inte behandlas fysiologiskt, utan maskeras som en störning hos den 

kvinnliga naturen. ”De bemötte mig som om det var något psykologiskt som krävde behandling. Det var 

ju en fysiologisk skada!” Skepnaden kan även intas som evidensbaserad och skildras i handläggning vid 

gynekologisk kirurgi. Hur läkaren bör utesluta samtliga faktorer som kan påverka det kvinnan, de facto 

uppger som fysiologiska problematik centrerad i underlivet. Olja och tillräcklig sexuell upphetsning 

skall i första hand rekommenderas och ses över när kvinnor uppger smärta vid samlag, eller när kläder 

och fysisk träning ger upphov till irritation i underlivet (Helström & Flöter Rådestad 2018:84). I 

resultatet framkommer även hur journaler utgör styrdokument i vårdens bemötande. ”Jag har inte behövt 

strida för ett planerat snitt. Med din skada, klart du ska få det.” När skadan väl dokumenterats, bemöttes 

respondenterna på ett annat sätt av mödrahälsovården.  

  

Medicinvetenskapen har allmänt haft svårt att nå kriterier för att ransonera med diagnoser och 

behandling för olika kategorier av patienter (Scheff 1996 se Lindqvist 1997:51). Misstrosamhet i vården 

återspeglas bland respondenterna och ger uttryck för ransonering i en diagnostisk kultur, då de symptom 

som kan relateras till medicinvetenskapens praxis bemödas behandling, medan övriga symptom 

förbises. ”Om kvinnan till synes är hel fysiologiskt vid kontroll. Där nöjer sig vården.” Vården har haft 

en högre ambition att diagnostisera de svårare bristningsgraderna (SBU-rapport 249 se 

Bäckenbottenutbildning u.å.) och en diagnostisk kultur kan skildras. ”En väninna drabbades av bristning 

grad 4. Hon syddes bra och har idag inga problem. Själv har jag upplevt stora problem. Det är en brist 

inom vården, att det som räknas till enklare skador inte följs upp.” Socialstyrelsen har tidigare gått ut 

med informationen att bristning grad 2 läker snabbt och inte ger upphov till betydande problem. 

Drabbade kvinnorna har haft svårt att relatera till detta (Killen 2018). Förlossningskaderegistret utgör en 

kunskapsbas för Socialstyrelsen, men än så länge är enbart de svåraste bristningarna registrerade 

(Blomgren 2018).  
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 I en nyligen framförd riksdagsmotion (2018/19:2787) utgör trygg och säker förlossningsvård ett 

fokusområde, strävan är en nollvision av förlossningsskador. Motionen grundar sig i en otydlighet som 

omger kvinnan, var stöd och eftervård kan sökas samt en otrygghet i kontakt med mödra- och 

förlossningsvården. I resultatet skildras upplevelser av att känna sig övergiven av vården efter att ha 

intagit rollen som moder, ett bristande stöd och en frånvaro av vårdpersonal efter förlossningen. 

Respondenterna har beskrivit hur de beslut som fattades under förlossningen varken kommunicerades 

under, eller i efterhand och hur varken skadan eller förlossningsjournalen klarlades. De medicinska 

interventionerna har nått en utveckling där det inte längre råder en vetenskaplig konsensus till grund för 

dess ingripande (Lindkvist 1997:48–51). Det saknas evidens av rutinmässig obstetrisk intervention 

under okomplicerade förlossningar och medför i realiteten ett större avstånd från den födande kvinnans 

självbestämmanderätt (Johanson, Newburn & Macfarlane 2002:892). Medikalisering på institutionell 

nivå individualiserar sociala problem och etiketterar dem som expertproblem och kan av det anta 

skepnaden av konfliktlösare. Medikaliseringsdiskursen utgör ett förfinande av övervaknings- och 

kontrolltekniker (Lindkvist 1997:48–51) och manifesteras genom att allt fler allmänmänskliga 

förhållanden och livsområden avgörs och kontrolleras medicinskt (Zola 1975 se Lindqvist 1997:48). 

Den institutionella nivån sker sinsemellan praktiker, institutioner och stat. Integreras, relationernas och 

påverkar de övriga nivåerna. Medicinvetenskapliga beslut, information och forskningen utgör grund för 

de administrativa och socialpolitiska villkor som staten sedan realiserar (Lindkvist 1997:48–51).  
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Slutsatser 

Betydelsen av att fångas upp i efterskedet  

”Medikaliseringen påverkar mäns och kvinnors samhälleliga villkor genom att den markerar sociala 

gränser för vad som är normalt och avvikande för respektive kön.” – Lindqvist 1997:51  

 

Sexualiteten och sexuell hälsa är ett mänskligt behov. För det sociala arbetet och i betraktelsen av 

sociala problem får sexualiteten betydelse, som ett grundläggande fragment i den mänskliga strävan 

efter att skapa ett bra, socialt och hälsosamt liv. Sexualiteten är närvarande biologiskt, psykologisk och 

socialt. Att få möjlighet att kunna, att vara och att få lov (Knutagård 2007:142). Kunskap om sociala 

förhållanden kan utvinnas genom att studera den medicinska sfären underbyggd av en sociologisk 

metodansats (Lindqvist (1997:13). Som skribent grundar jag min argumentation, utifrån resultat, i de 

samhälleliga processerna och föreställningarna (Rennstam & Wästerfors 2015:163). Samhällets attityder 

och vårdens bemötande visar implicit att kvinnan förlorar delar av sin identitet, sin sexualitet och 

autonomi efter barnafödandet. Kvinnan känner misslyckande och hennes sexuella behov negligeras. 

Medikalisering av kvinnlig sexualitet och reproduktion har frambringat en samhällelig 

normaliseringsprocess av förlossningsskador. Ämnet är tabubelagt. Skammen i, det man möjligen 

värderar som det mest intima och kvinnliga på sin egen kropp i unga år förstörs till både funktion och 

utseende. Skammen i, att man som nybliven moder inte ser en glädje i sitt nyfödda barn. 

Kontrollorganen för att man som moder sköter sig exemplariskt är många, men kontroll av hur den 

nyförlösta kvinnan mår är få. När barnet lämnat den kvinnliga kroppen ändras fokus. Samhället är aktiva 

i att upprätthålla realiteten för kvinnorna och förmedlas även diskursivt, då kvinnan som gör anspråk på 

den egna kroppen kategoriseras som avvikande. Både studenter inom socialt arbete, socionomer och 

yrkesverksamma i andra sfärer präglas av osäkerhet och ovilja att tala om sexualitet. Ett behov av 

adekvat kunskap föreligger för att kunna stödja och stärka den sexuella hälsan och välbefinnandet 

(Larsdotter 2018).     

 

En kartläggning över brister i vården efter förlossningen indikerar att samverkan i vårdkedjan är 

bristfällig och att flera förlossningskliniker saknar rutiner i hur psykisk ohälsa identifieras (Wigzell & 

Lindgren 2017). Det saknas ett psykosocialt inriktat stöd i vårdkedjan. De respondenter som fått träffa 

kuratorer och psykologer har upplevt det vara mycket hjälpsamt. Dels för att bearbeta traumatiska 

förlossningar, och behandla nedstämdhet som kan påverka relationen till barnet. Fokus bör framförallt 

riktas till de kroppsliga förändringarna och den mentala påverkan skadan orsakar. I samhället finns inte 
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något utbyggt stöd som riktar sig till kvinnans respektive. Par behöver ofta även rådgivning i hur 

sexlivet kan återupptas efter kirurgiska ingrepp i underlivet.  

 

Forskning har uppmärksammat hur psykosociala faktorer har kan ha en större inverkan för kvinnan och 

den sexuella funktionen än en eventuell medicinsk intervention (Helström & Flöter Rådestad 2018:82). 

Utifrån en humanvetenskaplig syn på människan bör samtliga aspekter för hennes välbefinnande 

tillvaratas och beakta de självupplevda erfarenheterna. Ett positivt förhållningssätt som bekräftar 

njutbara sexuella relationer bör intas för att främja sexuell och reproduktiv hälsa 

(Folkhälsomyndighetens 2018).  

 

Kvinnans upplevelse av sin kropp och sexualitet bör tillmätas högre betydelse.  

Hon äger själv expertisen.   

 

En kvinna som är gravid vet omedelbart att hennes kropp inte längre är hennes egen […] Men 

att dela sin kropp med en liten varelse är så fullständigt fantastiskt […] Det verkliga problemet 

är att dela sin gravida kropp med resten av världen. – Kaplan 1989 se Howson 2015:221 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide  
Pseudonym? 

Ålder? 

Antal barn, födda år? 

 

Specifika områden: 

 
Skadan och dess verkningar 

Typ av skada?  

Hur har skadan påverkat dig? 

Självbilden 

Har skadan påverkat din självbild eller ditt självförtroende? Hur? 

Med tanke på att vi lever i ett samhälle präglat av stor hets kring utseende och kroppen, upplever du att 

din skada påverkar bilden av dig själv? Negativt, positivt, hur? 

Vården 

Upptäckte du eller vården skadan? 

Hur blev du bemött? 

Upplevde du att din skada togs på allvar? (Fick du den hjälp du behövde och den du ville ha?) 

Hur var stödet? Visste du var du skulle vända dig? 

Är skadan ”åtgärdad” idag? 

Har du genomgått kirurgiska ingrepp efter barnafödandet? (privat, egen bekostnad eller via landstinget) 

Manlig eller kvinnlig läkare? Upplevde du någon skillnad i bemötandet? 

Talade MVC om förlossningsskador? Hur?  

Efterkontrollen; Måendet?  Undersökningen? Togs sex efter barnafödandet upp? 

Relationer/ socialt liv 

Finns det andra kvinnor i din omgivning som också drabbats av förlossningsskador? 

Hur talas det om det? 

Har skadan påverkat ditt sociala liv? Exempelvis i form av begränsningar, inkontinens, fysisk träning? 

Den intima relationen till partner 

Har skadan påverkat den intima relationen till din partner? Hur? 

Smärta? Njutning? Obefintlig känsel? Osäkerhet? 

Ser du på dig själv såsom innan barnafödandet under intima situationer? 

Är tanken kring sex med en partner skrämmande? Exempelvis, hur denne upplever det, egen rädsla för 

smärta, känna sig oattraktiv eller otillräcklig? 

Anknytning till barnet 

Påverkade skadan anknytningen till ditt barn? Hur? (Ledde skadan till förlossningsdepression?)  Kunde 

du uppleva lycka, kärlek? 

Förändringar/ övrigt 

Är det något du, eller vården skulle kunna ha gjort annorlunda? Utveckla gärna. 

 

Tilläggskommentarer:  

Öppet berättande: 
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Bilaga 2. 

”Om män födde barn skulle förlossningsskador inte ses som 

normalt.”  – Brandén, Metro 2016 

 

Har du, eller känner du någon som har drabbats av en förlossningsrelaterad skada och vill medverka i en 

studie? 

 

Bland länder med högst antal kvinnor som drabbats av förlossningsskador, återfinns Sverige (Health at a 

Glance 2011). I dagens läge lider många kvinnor i tysthet av dessa skador och detta indikerar att 

förlossningsvården brister i både preventivt syfte och i efterbehandling. Psykologiskt stöd och 

uppföljning av bristningar anses som ett förbättringsområde inom svensk sjukvård (Uustal, 

Bristningsregistret 2016).  

 

Mitt namn är Emilia och skall nu författa mitt examensarbete på socionomprogrammet. Till denna studie 

söker jag nu dig, som är villig att hjälpa mig uppmärksamma förlossningsskador utifrån kvinnans 

perspektiv och hur dessa skador kan förstås som något mer än en klinisk bild upprättad av den 

medicinska expertisen. Syftet med studien är att ta reda på hur dessa skador kommer till uttryck för 

kvinnan i hennes vardagliga livsföring. Exempelvis i relationer, hur självbilden kan komma att 

förändras, eller påverka anknytningen till barnet. Framförallt, är det du som medverkar som får tillfälle 

att berätta om det område du vill lyfta.  

 

Genom din medverkan är förhoppningen att lyfta denna mycket viktiga fråga om kvinnans kropp och 

inte längre låta förlossningsrelaterade skador vara ett sekundärt område inom svensk sjukvård. 

Din medverkan innebär en intervju á 30-60 minuter under december 2018, inom Stockholms län. 

Alternativt genom mailkorrespondens, där du fritt får utveckla dina upplevelser utifrån några belysta 

områden.  

Du är välkommen att höra av dig, så berättar jag gärna mer. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

  

 


