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Abstract 

The purpose of the bachelor thesis is to examine how six women experienced their childbirth 

in the light of the debate that is being conducted on childbirth care. The thesis supports the 

discourse on the BB crisis and the debate that is being held around this subject. In order to 

examine how women experienced their childbirth and the encounter with health care in the light 

of the debate on childbirth. Using narratives theory, focusing on womens personal stories about 

birth and discourse theory with a focus on the BB-crisis. Empirics consists of semi structured 

interviews with six women who gave birth to one or two children in Stockholm during a period 

of five years. The analysis shows that security, insecurity and the authority of the health care 

staff are recurring themes in the women's stories. 

Keywords: Childbirth stories, narrative theory, maternity ward/BB-crisis, safety, uncertainty.  
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INLEDNING   
 
Bakgrund  

I statistik publicerad av statistiska centralbyrån 2019 går det att utläsa att under de senaste fem 

åren har det fötts i snitt 115 000 till 120 000 barn i Sverige årligen. Det är en ökning med 

omkring 25 000 födslar jämfört med åren i början av 2000-talet (Statistiska centralbyrån 2019). 

Trots ökningen med omkring 25 000 födslar per år sker det återkommande nedskärningar i 

förlossningsvården. En av flera nedläggningar som har uppmärksammats medialt de senast åren 

är nedläggningen av BB i Sollefteå som skedde i februari 2017. BB i Sollefteå lades ned som 

resultat av det beslut som klubbades igenom i landstingsfullmäktige i oktober förgående år 

(SVT 2016). Det rapporteras vidare i media om rådande platsbrist i storstäder som Stockholm 

och Göteborg under sommarmånaderna (SVT 2017, Aftonbladet 2019) och att gravida kvinnor 

tvingas resa utanför länet för att föda. Än fler upplever oro inför att sjukhus inte ska nås i tid 

och för att vårdens resurser inte ska räcka till. 

Lisa Bjurwald är journalist och författare till reportageboken BB-krisen: Sveket vid livets början 

(2019) som ställer sig kritisk i den debatt som förs om förlossningsvården. Bjurwald 

uppmärksammar och belyser de brister som råder. Hon talar om en förlossningsvård i kris och 

skildrar i boken intervjuer med kvinnor som tvingats föda längst landsvägar. Kvinnor som 

skadats vid förlossningar och om vårdpersonal som tvingats slå larm när patientsäkerheten 

äventyras. Som en röd tråd genom boken löper frågan hur det största som sker i många 

människors liv kan värderas så lågt. Idén till uppsatsen föddes när jag läste Bjurwalds bok och 

mot bakgrunden av de frågor som hon diskuterar. Jag ämnar med inspiration hämtad ur 

etnologen Susanne Nylund Skogs doktorsavhandling Ambivalenta upplevelser och mångtydiga 

berättelse: en etnologisk studie av barnafödande därför skildra kvinnors förlossningsberättelser 

mot bakgrund av den debatt som förs om förlossningsvården. 
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Syfte och frågeställningar   

Mot bakgrund av den debatt som förs om förlossningsvården ämnar jag skildra 

förlossningsberättelser utifrån ett etnologiskt perspektiv. Studien baseras på sex personliga och 

djupgående förlossningsberättelser av kvinnor som inom en period om fem år fött ett eller två 

barn vaginalt i Stockholm. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sex kvinnor berättar om 

sin förlossning och mötet med vården mot bakgrund av den debatt som förs om 

förlossningsvården. Centrala frågor för studien har varit:  

1. Vilka föreställningar råder om en trygg och säker förlossning  

2. Vilka erfarenheter om debatten som förs om förlossningsvården gör sig synliga i 

förlossningsberättelserna   

3. Kan tidigare erfarenheter skapa en motvilja eller önskan att föda igen  

 

Teoretiska perspektiv  

 

För att kunna analysera berättelser om förlossning och vad som tillskrivs en trygg och säker 

förlossning och vad som inte gör det kommer jag att använda mig utav det narrativa perspektivet 

personliga erfarenhetsberättelser. Jag kommer i min studie med inspiration hämtad ur Susanne 

Nylund Skogs (2002) avhandling Ambivalenta upplevelser och mångtydiga berättelse: en 

etnologisk studie av barnafödande att använda mig utav begreppet förlossningsberättelse. 

Vidare kommer jag att tillämpa diskursteori med fokus på BB-krisen i försök att se kollektiva 

teman i förlossningsberättelserna.  

 

Narrativ teori  

 

Narrativ teori riktar fokus mot berättandets former och hur det genom uttrycksfulla sätt går att 

skapa förståelse för hur människor uppfattar sin verklighet (Palmenfelt 2017: 203). För att 

underlätta och förklara hur jag kommer att tillämpa den breda och omfattande teorin delar jag 

in den i två delar. Främst kommer jag tillämpa den del av teorin som fokuserar på det slags 

berättande som Margret Somers och Gloria Gibson kallar ontologiska berättelser eller 

personliga erfarenhetsberättelser (Johansson 2005: 96). Personliga erfarenhetsberättelser 

använder vi för att definiera vilka vi är och berätta berättelser ur vårt vardagsliv. Jag kommer 

likt etnologen Susanne Nylund Skog (2002) i Ambivalenta upplevelser & mångtydiga 

https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,9163137046&tab=default_tab&search_scope=blended_scope&vid=SOH_main&lang=sv-SE&offset=0
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berättelser: en etnologisk studie av barnafödande att benämna berättelser om förlossning som 

förlossningsberättelser. Genom berättandet skapar kvinnan mening av sina erfarenheter och 

berättelsen ger också erfarenheten struktur och sammanhang (Johansson 2005: 16 f.). När 

berättelsen återges väljer berättaren ut vad som återges, det kan ses som en utskuren remsa ur 

ett pågående händelseflöde som fryses in. När berättaren väljer att återge en berättelse och 

berättar vad som hänt, väljer hon också att berätta vad som inte har hänt (Palmenfelt 2017: 207 

ff.).  

Den främsta delen av teorin som jag kommer att använda mig utav är den personliga 

erfarenhetsberättelsen med fokus på förlossningsberättelser. Vidare kommer jag att ta stöd i, 

men inte lägga större fokus vid, den andra delen av teorin som är sociolingvisten William 

Labovs modell för berättande. Vid analys av personliga erfarenhetsberättelser är hans modell 

väl använd (Johansson 2005: 22). Modellen syftar till att alla berättelser utgörs av sex 

byggstenar. Byggstenarna i en berättelse utgörs först av en resumé eller sammanfattning av den 

kommande berättelsen, det ger lyssnaren en föraning om vilken typ av berättelse som snart ska 

berättas. Följt av bakgrund som utgörs av relevant bakgrundsfakta så som tid, plats och vilka 

som figurerar i berättelsen och deras roller. Bakgrunden menar Labov är viktig för att lyssnaren 

ska kunna förstå berättelsen. Efter bakgrund följer komplikation, det som stör den stabila 

situationen och som kan förstås utgöras av att något oväntat händer i berättelsen. Sedan följer 

kommentaren som är när berättaren kommenterar sin egen berättelse för lyssnaren. Följt av 

kommentaren är upplösningen som är det berättade problemets lösning och slutligen avslutet. 

Avslutet är dock inte att missta för klimax eller upplösning utan snarare när ”berättaren lämnar 

scenen” efter att berättelsen är slut  (Palmenfelt 2017: 208 f).  

Jag kommer att ta stöd i Labovs schema men inte tillämpa den fullt ut då inte samtliga sex 

förlossningsberättelserna innehåller de sex byggstenarna. Jag kommer istället att lägga tonvikt 

vid komplikation i förlossningsberättelserna. Men eftersom begreppet komplikation ligger nära 

förlossningsberättelsernas fysiska komplikation kommer jag istället för komplikation i Labovs 

mening att använda begreppet vändning. 

 

 

 

https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,9163137046&tab=default_tab&search_scope=blended_scope&vid=SOH_main&lang=sv-SE&offset=0
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Diskursteori 

Diskursteori är tvärvetenskapligt och kan tillämpas inom flera vetenskaper och i många typer 

av undersökningar. Övergripande och enkelt sammanfattat kan det beskrivas som ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 7). Diskursteorin tar 

utgångspunkt i att allting är diskursivt. Det vill säga att alla diskursiva objekt och praktiker är 

meningsbärande och därför också kan bli föremål för analys. Diskursteorin menar att det inte 

existerar mening utanför diskurserna utan att diskurserna är meningsbyggnader i sig. 

Gunnarson Payne skriver i Tillämpad kulturteori (2017: 263) att människor är inkastade i 

diskursiva sammanhang som format oss till dem vi är och där vi genom livet ständigt måste 

förhålla oss till olika subjektspositioner. Med subjektsposition menas de positioner i diskursen 

som vi intar eller tillskrivs, till exempel gravid kvinna (jfr Gunnarson Payne 2017: 262).  

Jag förhåller mig till BB-krisen som diskurs. En del av BB-krisen utgörs av den personliga 

erfarenhetsberättelsen där de individuella berättelserna färgas av den samhälleliga debatten om 

BB-krisen och således bildar en kollektiv form. Vidare uppfattar jag det som att BB-krisen är 

bidragande till en oro där det florerar föreställningar om en bristande förlossningsvård. Där det 

finns en risk att det uppstår friktion i mötet mellan den gravida kvinnan och förlossningsvården 

som hegemoniskt expertsystem. Med hegemoni menas att två grupper strider om 

tolkningsföreträde där den ena får det. Förlossningsvården kan i BB-krisen förstås utgöra ett 

dominerande expertsystem som har ett medicinskt tolkningsföreträde över den gravida kvinnan 

(jfr Gunnarson Payne 2017: 260). I diskursen om BB-krisen finns det tydligt angivet vilken 

position som är möjlig för subjektet att inta. Vid en förlossning är det den gravida kvinnan och 

vårdpersonalen som möts. I vilket vårdpersonalen utgör de med auktoritet att uttala sig om vad 

som är bäst för den gravida kvinnan. Hon kan bara komma med önskemål och ’gissa’ vad som 

är rätt (jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000: 48). Subjektspositionerna är dock beroende av 

kontext och i förändring av kulturella normsystem, lagar och regler.  

Vidare i diskursen om BB-krisen kan otrygghet förstås utgöra en stark markör mot vilken andra 

begrepp som trygghet, platsbrist och vårdpersonal får sin betydelse. Genom artikulationer som 

länkar samman språkliga eller icke-språkliga ”tecken” med andra ”tecken” och såldes fixerar 

betydelsen blir mening till och det är genom artikulationer som mening fixeras.  
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Tidigare forskning  

 

Det finns tidigare publicerad forskning inom etnologi rörande förlossning dock få som explicit 

fokuserar på den upplevda förlossningen eller berättelsen om den upplevda förlossningen. Det 

är också varför jag i studien kommer att tillämpa tidigare forskning publicerad inom andra 

vetenskaper än etnologi så som inom vårdvetenskap.  

Den forskning inom etnologi som jag fann relevant för- och som jag kommer att använda mig 

utav i min egen studie är framförallt Susanne Nylund Skogs (2002) avhandling Ambivalenta 

upplevelser & mångtydiga berättelser: en etnologisk studie av barnafödande. Där hon med 

hjälp av djupintervjuer ur ett narrativt perspektiv analyserar kvinnors berättelser om 

barnafödande. Vidare kommer jag att hämta inspiration ur Tröskelkvinnor: barnafödande som 

kultur av Pia Höjeberg (2000) som behandlar barnafödande som en del av vårt kulturhistoriska 

arv. Boken berör förlossning globalt men även inom Europa och drar paralleller och visar på 

skillnader inom barnafödandets ritualer och traditioner. Också Childbirth across cultures: ideas 

and practices of pregnancy, childbirth and the postpartum av Helaine Selin och Pamela K. 

Stone (2009) berör globalt skiftande perspektiv på förlossning så som traditioner och ritualer 

men med ett särskilt fokus på makt. Det som skiljer Höjebergs och Selin och Stones böcker åt 

är maktperspektivet och att det är vårdpersonalen eller annan förlossningskompetens 

närvarande som besitter tolkningsföreträde vid en förlossning. Jag kommer därför att hämta 

inspiration från båda böckerna trots att de inte explicit berör upplevelsen av förlossning men 

för att det behandlar förlossning som kulturellt fenomen. Med en liknande infallsvinkel men ur 

något olika perspektiv.  

Vidare kommer jag att hämta inspiration från Föda barn: från naturligt till högteknologiskt av 

Ulla Waldenström (2007), professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid 

Karolinska Institutet. Boken behandlar till stor del kvinnans graviditet i helhet och berör också 

upplevelsen av förlossning och den rädsla och de trauman som kan medfölja till följd av 

utdragna och smärtsamma förlossningar. Vidare inom vårdvetenskap kommer jag att hämta 

inspiration från avhandlingen Utdragen förlossning: kvinnors upplevelser och erfarenheter av 

Astrid Nystedt (2005) som riktar fokus mot upplevelsen av, i detta fall, utdragna förlossningar. 

Nystedt menar att en utdragen förlossning kan vara en förlossningskomplikation som ofta 

resulterar i en negativ upplevelse för kvinnan.  

https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,9163137046&tab=default_tab&search_scope=blended_scope&vid=SOH_main&lang=sv-SE&offset=0
https://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,9163137046&tab=default_tab&search_scope=blended_scope&vid=SOH_main&lang=sv-SE&offset=0
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Metod och material  
 

Studiens empiriska material är kvalitativt. Empirin grundar sig i sex inspelade och 

transkriberade intervjuer med kvinnor som fött barn i Stockholm inom en period om fem år. 

Intervjuerna har utförts semistrukturerat, jag har utgått ifrån ett par strukturerade frågor för att 

säkerställa att samtalet håller sig inom ramen för förlossning men har sedan låtit kvinnorna tala 

fritt om sina upplevelser och erfarenheter (jfr Fägerborg 2011: 99). Intervjuerna omfattar mellan 

30 till 60 minuter inspelat material och de strukturerade frågorna har varit likartade för att göra 

materialet möjligt att tematisera utifrån kvinnornas berättelser. Frågorna har utgjorts av tre 

huvudsakliga perspektiv. Bestående av förlossningens början i form av förvärkar och den första 

kontakten med förlossningen. Den aktiva förlossningen på sjukhus och mötet med 

vårdpersonalen och slutligen den faktiska upplevelsen av förlossningens process. Vidare har 

intervjuerna tematiserats in i fyra delar med fokus på den upplevda förlossningen och eventuella 

komplikationer, negativa och otrygga upplevelser, positiva och trygga upplevelser och slutligen 

informanternas berättelser om önskan att föda eller att inte föda igen.  

Alla sex informanter kom jag i kontakt med via Facebook, i två grupper där jag själv är medlem 

och som utgörs av en majoritet kvinnor men som inte är helt separatistiska. När jag först besökte 

fältet och inte kunde veta hur responsen skulle se ut var min avgränsning väldigt vid. Jag 

publicerade ett inlägg i respektive grupp där jag skrev att jag sökte kvinnliga (och/eller icke-

binära) informanter som fött barn inom en period om fem år. Som önskade dela med sig av sin 

berättelse av att föda barn i sviterna av en BB-kris. Responsen var så pass omfattande att jag 

kunde göra en snävare avgränsning och valde att avgränsa studien till att omfatta vaginal 

förlossning i Stockholm som skett inom en period om fem år. Jag har medvetet valt att inte göra 

någon avgränsning vad gäller ålder. Då jag anser det vara en naturlig avgränsning att kvinnan 

för att kunna ha blivit gravid och fött är eller nyligen varit i en fertil ålder.  

I syfte att nå ett brett spektra av erfarenheter och med hänsyn till studiens tidsbegränsning har 

jag inte heller gjort någon avgränsning vad gäller sjukhus, som när som på att det skulle vara 

ett sjukhus beläget i Stockholms län. Mina informanter är sex kvinnor i åldrarna 25 till 34 som 

inom en period om fem år har fött ett eller två barn vid olika förlossningsavdelningar tillhörande 

Stockholms län. Informanterna presenteras i studien med fingerade namn men med sina riktiga 

åldrar och plats för förlossning. Vid transkribering av samtliga intervjuer har jag lagt vikt vid 

att de transkriberas på ett sådant sätt att det dialektalt inte går att identifiera informanterna som 
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figurerar anonymt dock inte till den grad att jag på något sätt anpassat eller förvrängt deras svar 

då det skulle strida emot forskningsetiska principer (Pripp 1999/2011: 80 f). Vid transkribering 

har jag valt att skriva ut framförallt skratt men också pauser och betoningar på ord när det 

förekommer då det ger berättelsen liv. Nedan följer en kort presentation av samtliga 

informanter.  

Deltagande i studien  

1. Anna, 30 år  

Förlossning december 2015 

Danderyds sjukhus 

 

2. Emelie, 33 år  

Förlossning mars 2019 

Södertälje sjukhus  

 

3. Liv, 29 år  

Förlossning november 2017 och augusti 2019 

Södersjukhuset  

 

4. Bianca, 32 år  

Förlossning mars 2017  

Karolinska sjukhuset, Huddinge  

 

5. Maria, 33 år  

Förlossning januari 2014 och april 2017  

Danderyds sjukhus 

 

6. Victoria, 25 år  

Förlossning oktober 2018 

Karolinska sjukhuset, Solna  

 

Reflexivitet och etik  
 

Att jag likt de sex informanterna jag intervjuat är kvinna och återkommande de senaste åren 

funderat på barn och förlossning ger mig ett innanförskap. Men inte helt och fullt då jag själv 

inte har fött barn. Just frågan om jag själv har fött barn var återkommande under intervjuerna. 

Jag kommer till stor del själv ifrån den grupp jag studerar, det jag saknar är dock egen erfarenhet 

av förlossning och min kunskap bygger på efterforskningar och kvinnornas 

förlossningsberättelser. Med min egen medvetenhet om BB-krisen är det av stor vikt att jag 

förhåller mig reflexivt till materialet jag tar del av och behandlar. Jag förstår och tolkar utifrån 

min egen bakgrund (Lundell 2014: 42 ff.) och det är därför av stor vikt och av forskningsetiska 
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skäl att jag förhåller mig neutralt till förlossningsberättelserna jag tagit del av för att inte väga 

in egna farhågor eller förväntningar (Pripp 1999/2011: 80) i berättelserna jag analyserar.  

Eventuellt förekommande medicinska termer- och påståenden i studien är helt baserade på 

kvinnornas egna upplevelser. Det är således inte någonting jag sökt vidare information om då 

jag saknar specifik vårdkompetens. 

Disposition  

 

I uppsatsens inledningskapitel har en kort bakgrund, syfte och frågeställningar, teoretiska 

perspektiv samt metod och material presenterats. I uppsatsens andra del kommer empirin att 

presenteras och analyseras. Den första delen av analysen Trygg förlossning fokuserar på och 

berör berättelser om upplevd trygghet respektive otrygghet. Vidare i den andra delen 

Upplevelser av förlossning skildras erfarenheter av förlossning. För att slutligen i den tredje 

delen Att föda igen skildra berättelser om hur förlossningarna påverkat informanternas vilja att 

föda igen. I uppsatsens tredje del Avslutande diskussion sammanfattas analysen och 

frågeställningarna kommer att besvaras. 
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BERÄTTAD FÖRLOSSNING  

Trygg förlossning 

I kommande avsnitt kommer berättelser om trygghet respektive otrygghet i 

förlossningsberättelserna att analyseras.  

Världen över genomgår kvinnor av olika socioekonomiskt ursprung, åldrar och kulturer 

förlossningar dagligen och har gjort sedan urminnes tider. Tillgång till medicinteknisk 

utrustning och till vårdpersonal eller annan förlossningskompetens kan skilja sig vitt och brett 

i delar av världen beroende av kvinnans ekonomiska och sociala resurser och förutsättningar. 

Att ha råd med förlossningsvård och barnmorska är således en klassfråga (Höjeberg 2000: 56 

f). Trots skiftande möjligheter till vårdens resurser kan upplevelsen av att föda barn förstås vara 

en universell upplevelse av att ha utfört något stort och mäktigt. I L.C Callister & Khalafs 

(2009) Childbirth across cultures: ideas and practices of pregnancy, childbirth and the postpartum 

skildras förlossningsberättelser av kvinnor som beskriver bitterljuvheten i att vara med om en 

så förkroppsligad smärta som förlossning utgör. Men att samtidigt vara med om det lyckliga 

och fantastiska i att få sitt barn. Positiva förlossningsberättelser förekommer också bland 

informanterna som deltagit i min studie. Liv, som är 29 år vid tillfälle för vår intervju och 

mamma till två döttrar som är födda i november 2017 och i augusti 2019 berättar att hon upplevt 

sina båda förlossningar uteslutande positivt. På ett café på Kungsholmen, en torr men kall 

höstdag, bjuder Liv genom sin förlossningsberättelse in mig till förlossningsrummet på 

Södersjukhuset i augusti 2019. Där hon i sällskap av sin partner är i aktiv förlossning med deras 

andra dotter. Hon berättar:  

”Man hörde ju folk föda barn till höger och vänster men precis som jag kände förra gången: de 

får ändå mig att känna mig som den enda. […] Det är som att jag är den enda och det är så skönt. 

De är så proffsiga, jag får rysningar när jag tänker på det, för de är så jäkla grymma. […] De var 

så himla närvarande, lyssnande och förklarade att jag snart skulle börja känna krystvärkar – ’Säg 

till då så att vi kan göra det här tillsammans’. Sen började jag känna krystvärkar och då var de 

båda med och då sa hon – ’Jag tycker vi ska testa [förlossnings]pallen, är det okej för dig?’ och 

jag sa –’Ja’. De var så extremt kommunikativa och eftersom jag inte hade någon smärtlindring så 

var jag hela tiden med” 
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Liv berättar att hon känner sig sedd och bekräftad av den närvarande vårdpersonalen. Hon 

berättar att hon utan smärtlindring kände att hon kunde vara delaktig och ta egna, aktiva beslut 

genom sin andra förlossning. Att känna sig aktivt deltagande, lyssnad på och bekräftad av 

vårdpersonalen är en viktig aspekt för att förlossningen ska upplevas trygg och kontrollerad. 

Upplevelsen av att ha kontroll är också en starkt bidragande faktor till att förlossningen 

resulterar i en positiv upplevelse (Nystedt 2005: 16 f.). I kontrast till att ha kontroll och känna 

sig delaktig står känslan av att vara utlämnad och beroende av vårdpersonalen. Det är i sin tur 

är starkt förknippat med en negativ förlossningsupplevelse (Nystedt 2005: 34 f., Waldenström 

2007: 145). 

I en studie presenterad i Ulla Waldenströms (2007) bok Föda barn: Från naturligt till 

högteknologiskt var det så många som var fjärde kvinna som kände sig missnöjd med miljön 

runt födandet. Flera av kvinnorna som deltagit i studien hade inte känt sig tillräckligt 

informerade eller delaktiga under förlossningen.  Maria är en av de informanter som i min studie 

upplevt brister i vården under sin förlossning till den grad att det för henne resulterat i en negativ 

upplevelse. Hon är vid tillfälle för vår intervju 34 år och mamma till sin son som är född i 

januari 2014 och sin dotter född i april 2017. Hennes första förlossning varade i 48 timmar och 

faller med det in under vad som benämns som utdragen förlossning (Nystedt 2005: 18). Maria 

berättar att hon efter att ha gått 16 dagar över tiden från beräknat förlossningsdatum kommer in 

till sjukhuset för att bli igångsatt. En process som resulterar i en förlossning som varar i 48 

timmar. Hon berättar: 

”Jag var så jävla slutkörd. Då var jag också – ’Jag orkar inte, nu får ni bara ta ut honom’. Under 

krystfasen så var jag så.. – ’Det går inte’ för att jag var så trött. Men till slut så kom han ju ut och 

då gick det ju bra. Han tog en timme att krysta ut vilket var en väldig skillnad från min andra 

förlossning, det gick mycket snabbare.”  

Maria beskriver är en känsla av utmattning. Det går att tolka som att hon upplever sig sakna 

kontroll över värkarbetet och att hon är utlämnad och beroende av den vårdpersonal som hon 

inte upplever ser eller ombesörjer hennes behov. Upplevelsen av att sakna kontroll och att vara 

utlämnad, som Maria beskriver, riskerar att resultera i en negativt upplevd förlossning. 

Utdragna förlossningar kan medföra känslan av att det bara är en smärtsam och plågsam process 

som överskuggar alla andra intryck under förlossningen. En utdragen och komplicerad 

förlossning riskerar att resultera i att kvinnans rädsla för att felbehandlas ökar och därmed 

hennes benägenhet att vilja göra kejsarsnitt vid en till förlossning (Nystedt 2005: 23 f.).  
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I Marias fall blev utfallet sådant. Hennes första och väldigt utdragna förlossning resulterade i 

en önskan om kejsarsnitt vid hennes andra förlossning. Hon berättar: 

”Det var så många olika stadier så jag var såhär – ’Jag vill inte göra det här igen’. Så då ville jag 

att de skulle planera ett kejsarsnitt och jag kände – ’Kommer jag igång av mig själv innan, andra 

gången, då kan jag tänka mig att föda vanligt för då är det ändå kroppen som sätter igång. Då 

slipper man det här värkstimulerande droppen’. Då fick jag gå och prata med en barnmorska på 

sjukhus. För du måste gå och prata med dem två, tre gånger för att få ett kejsarsnitt. Du har alltid 

rätt till det men du ska sitta med psykolog och motivera varför. […] Det är väldigt tydligt att dem 

gärna vill att du ska föda vanligt. På ett sätt så kan jag förstå det, för att folk inte bara ska göra 

kejsarsnitt utan att ha bakgrundsinformationen och för sig själv också, att motivera och förstå 

varför man vill göra det. Men det är lite som att du ska sitta och övertala dem om att du har rätt 

till att göra det.” 

Maria berättar om hur hon upplevde sig behöva övertala vårdpersonalen om sin önskan att göra 

kejsarsnitt. I mötet med vårdpersonalen besitter vårdpersonalen auktoriteten att uttala sig om 

vad som är bäst för kvinnan. Kvinnan kan bara komma med önskemål (jfr Winther Jørgensen 

& Phillips 2000: 48). Psykologen och vårdpersonalen förutsätter sig veta vad som är bäst för 

Maria och har auktoritet att uttala sig om det. Trots att det är hennes egen upplevelse av smärta 

och otrygghet vid en första väldigt utdragen förlossning som resulterat i hennes önskan om att 

boka in ett planerat kejsarsnitt.  

Emelie är vid tillfälle för vår intervju 33 år och mamma till sin dotter som föddes vid Södertälje 

sjukhus i mars 2019. Hon upplevde också en utdragen och smärtsam förlossning. Hon fick vid 

ett tillfälle epiduralbedövning1 som hon inte upplevde dämpade smärtan i mer än knappa 20 

minuter innan värkarna var lika kraftiga som innan bedövningen gavs. Samtidigt som hon 

upplevde att bedövningen inte tog nekades hon annan smärtlindring i form av lustgas av den då 

närvarande vårdpersonalen. När jag under vår intervju frågade hur hon upplevde det svarar hon:  

”Det var jättevidrigt. Tre dagar efter när vi fortfarande var kvar på BB så bad jag om att de skulle 

gå igenom förlossningen med mig för att jag minns inte så mycket för att jag hade varit så 

smärtpåverkad. Men jag minns att sen fick jag en ny barnmorska och hon sa att – ’Men herregud, 

det är klart att du kan få lustgas också!’. […] Det har jag tänkt på i efterhand att det är nog lite så 

att man får inte alltid samma svar beroende på vem man har i rummet just där och då” 

 

 
1 En form av ryggbedövning   
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Det Emelie beskriver om hur hon upplevt sig få olika svar av de olika vårdteamen tolkar jag 

återigen som vårdpersonalens auktoritet att uttala sig om vad som är bäst för den gravida 

kvinnan. I detta fall drabbade det Emelie som upplevde att epiduralbedövningen inte hjälpte 

henne men samtidigt nekades hon annan smärtlindring. Vidare tolkar jag det som att Emelie 

inte heller motsatte sig vårdpersonalen då hon vid ett annat tillfälle under intervjun berättar att 

hon i sitt förlossningsbrev2 skrivit att vårdpersonalen fick bestämma eftersom de hade bäst koll 

gällande bedövning. Hon saknade här möjlighet att kontrollera den smärtsamma situationen och 

litade fullt på vårdpersonalen som hon ansåg vara de med expertis och auktoritet att bestämma 

(jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000: 48).  

Det Emelie dock gjorde för att skapa så trygga förutsättningar inför sin förlossning som möjligt 

var att välja att föda vid Södertälje sjukhus. Inte för att Emelie och hennes sambo bor närmast 

eller med enklaste medel tar sig snabbast till Södertälje sjukhus, utan för att inte behöva bli 

nekad plats och hänvisad vidare. Hon berättar: 

”Vi valde Södertälje utifrån att det är det BB som tar emot mest hänvisningar, vilket innebär att 

de oftast har plats. För att minimera risken att bli hänvisad till ett annat BB eller en annan 

förlossning men också för att jag har hört mycket bra om Södertälje förlossning.” 

Det hon berättar tolkar jag som att Emelie är medveten om de berättelser som florerar om BB-

krisen. Hon är medveten om att det råder platsbrist och att det finns en risk att bli hänvisad och 

hon väljer därför inte ett närmare sjukhus för sin förlossning då det finns en överhängande risk 

att bli hänvisad, vilket skulle generera otrygghet.  

Farhågan att bli hänvisad vidare berättar Bianca att hon drabbades av då hon inte fick plats på 

det sjukhuset hon valt att föda vid. Hon är vid tillfälle för vår intervju 32 år och födde sin son 

vid Karolinska sjukhuset i Huddinge i mars 2017. Hon hade dock en önskan om och var inställd 

på att föda vid Södersjukhuset men så blev inte fallet. När värkarna blev påtagliga ringde 

Biancas man till Södersjukhuset, där de möttes av ett nekande. Det fanns inte plats för henne 

även om hon hade räknat med det. Hon berättar:  

 

 

 

 
2 Förlossningsbrev också kallat förlossningsplan är det brev där den gravida kvinnan som ska föda skriver ner 
sina förväntningar, eventuella rädslor och önskemål till vårdpersonalen 



13 
 

”Det var det som vår barnmorska hade sagt att – ’Ringt till SÖS där ni har fått plats och så pratar 

ni med dem och då får de kolla läget om det finns plats och om det inte gör det så ringer de runt 

till andra BB i Stockholm’. […] För vi ringde först och då sa de att vi inte fick plats och då sa dem 

– ’Går det att vänta?’ och då kände jag hellre vänta lite än att behöva åka runt. Sen så ringde vi 

igen när det kändes som att det inte gick att vänta mer. Det gjorde väldigt ont och då kändes det 

att det började bli dags och att det inte var hanterbart. Eller att det blev obehagligt att vara 

oövervakad, om du förstår vad jag menar?”  

Det Bianca berättar om att uppleva obehag inför att vara oövervakad är återkommande i 

informanternas förlossningsberättelser om vad som upplevs otryggt vid en förlossning. Det är 

en oro om att inte nå vårdens resurser i tid och att förlossningen ska framskrida för fort. Just 

oron att förlossningar ska gå för fort är vanligt förekommande i de förlossningsberättelser som 

Susanne Nylund Skog (2003: 62) tagit del av och skildrar i Ambivalenta upplevelser och 

mångtydiga berättelser. Rädslan utgör med det ofta berättelsens vändning (Palmenfelt 2017: 

208 f.) i Nylunds Skogs skildrade förlossningsberättelser.  

Vidare går det om BB-krisen att läsa nyhetsrapporteringar om gravida kvinnor som tvingats 

föda oövervakat i vägrenar för att de inte hunnit i tid till sjukhus. Kvinnor som nekas plats på 

det sjukhus de först tänkt och kvinnor som till och med tvingas flyga utanför Sverige för att få 

hjälp att förlösas. Nyhetsrapporteringarna blir tillsammans med de gravida kvinnornas egna 

erfarenheter och berättelser om otrygga förlossningar bidragande till BB-krisen.  

Ett vanligt förekommande råd som givits till kvinnor i olika delar av världen är just vikten av 

att hon som blivande mor inte bör känna starka känslor under graviditeten då det kan skada 

barnet (Pia Höjeberg 2000: 34 f). En av informanterna i min studie som valde att inte ta del av 

negativa förlossningsberättelser är Victoria. Hon är vid tillfälle för vår intervju 25 år och 

mamma till sin dotter som föddes i oktober 2018. Hon berättar under vår intervju om hur hon 

skapade trygga förutsättningar för sig själv inför sin förlossning genom att förhålla sig neutralt 

till den. Det gjorde hon genom att aktivt välja att inte ta del av andra kvinnors 

förlossningsberättelser. Hon valde med samma motivering att inte skriva förlossningsbrev. Om 

det berättar hon:  

”Jag valde nog medvetet att vara ganska ovetande. För jag ville inte ha några spikade 

förväntningar, jag ville inte läsa folks jättenegativa upplevelser och skrämma upp mig själv. […] 

För att jag inte ville ha ett facit eller en förväntning på att jag ville – ’Att det ska bli såhär’ och så 

blir det inte så, så blir det i sig ett trauma. Utan jag ville gå in med noll och ingenting i förväntning 

och ta det som det kommer”. 
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Det Victoria berättar går att tolka som att också hon är medveten om de berättelser som förs 

kring BB-krisen och därför aktivt väljer att inte ta del av negativa förlossningsberättelser och 

på så sätt skrämma sig själv. Flera av de kvinnor som figurerar i Susanne Nylund Skogs (2002) 

avhandling talar om just vikten av att inte dela traumatiska förlossningsberättelser med kvinnor 

som ännu inte fött barn i syfte att inte skrämma upp eller oroa dem i onödan. Victoria väljer att 

inte skriva ner sina önskemål och tankar inför sin förlossning, för att som hon själv berättar gå 

in i förlossningen med noll och inga förväntningar. På så sätt graderar hon sig mot eventuella 

trauman. En av de vanligaste orsakerna till förlossningsrädsla är rädsla för att känna smärta 

eller konsekvensen av smärta (Waldenström 2007: 157).  

Anna, som vid tillfälle för vår intervju är 30 år och födde sin dotter i december 2015, hade bara 

ett krav nedskrivet i sitt förlossningsbrev. Hon ville inte ha epiduralbedövning. Hon hade hört 

genom andras traumatiska förlossningsberättelser att det fanns en risk att bli förlamad och att 

bli förlamad är Annas största skräck. Hennes förlossning kom att bli både utdragen och kantad 

av komplikationer. Efter timmar av värkarbete och smärta berättar hon att hon till slut bad om 

epiduralbedövning: 

”Min kropp hade kämpat så länge så då bad jag om epidural. Faktiskt. För jag orkade inte och då 

kom faktiskt teamet in och sa – ’Du har skrivit i ditt förlossningsbrev att du inte vill ha epidural 

så vill bara kolla med dig, vill du verkligen ha det?’  – ’Ja! Jag orkar inte! Min kropp orkar inte’. 

[…] Där och då tror jag inte att jag brydde mig och inte efteråt heller för att det ändå var en så 

pass jobbig förlossning så jag behövde bearbeta den”. 

Ur kvinnornas förlossningsberättelser har jag valt att till det första analyskapitlet plocka ut och 

skildra valda fragment ur deras berättelser. Jag fokuserar på vad kvinnorna lagt tyngd vid när 

de har berättat om hur de upplevt trygghet respektive otrygghet. Hur de med olika 

tillvägagångssätt förhållit sig till och positionerat sig till berättelser och egna föreställningar om 

BB-krisen och i mötet med vårdpersonalen. Maria har med erfarenhet av en utdragen och 

smärtsam förlossning i mötet med förlossningsvården valt att boka ett planerat kejsarsnitt men 

väljer att föda vaginalt om förlossningen kommer igång av sig själv. Det är hur hon bäst ämnar 

skapa trygga förutsättningar för sig själv i en förlossningsvård som hon innan upplevt otrygg. 

Victoria skapar trygga förutsättningar genom att aktivt välja att inte ta del av andra kvinnors 

traumatiska förlossningsberättelser i syfte att inte känna oro eller otrygghet. Hon önskar gå in i 

förlossningen som ett blankt blad utan föreskrivna förväntningar och på så sätt inte heller riskera 

att bli besviken eller utsatt för trauma.  
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Emelie i sin tur förhåller sig till BB-krisen genom att i förväg välja att föda vid det sjukhus som 

tar emot flest hänvisningar i syfte att själv slippa bli hänvisad. Hon föregår på så sätt sin oro. 

Annas största skräck och otrygghet inför sin förlossning är att bli förlamad och hon väljer därför 

först bort epiduralbedövning. Starkt påverkad av en utdragen och smärtsam förlossning väljer 

Anna trots det att bli bedövad med epidural. Hon tvingas möta sin största otrygghet och skräck. 

Likt Anna blir också Bianca utsatt för sin farhåga när hon nekas plats vid det sjukhus där hon 

önskar föda. Liv och Victoria är de enda informanterna som upplevt sina förlossningar som 

positiva. 

 

Upplevelser av förlossning 

I följande avsnitt kommer erfarenheter av förlossning att analyseras  

I det första avsnittet av analysen berör jag kort att Anna upplevde en utdragen, smärtsam och 

traumatisk förlossning. Förlossningen började dock utan otrygghet och komplikationer. Anna 

berättar att hennes förlossning börjar med värkar runt halv nio på morgonen. Efter att ha varit 

på sista rutinkontrollen på mödravårdscentralen. Sex timmar senare upplever hon värkarna så 

starka att hon inte längre kan vara hemma. Då ringer Anna och hennes sambo in till 

förlossningen och hon berättar: 

”Så min dåvarande sambo fick prata med dem och de sa  -’Nej det är första gången du får ta två 

alvedon och ring inom två timmar’. Så då satte vi oss och åkte till mina svärföräldrar för att fira 

jul med dem och jag kunde ju inte äta eller någonting, jag hade bara så fruktansvärt ont. Vid sju 

igen så ringde vi in, då fick de prata med mig och klockade mina värkar men det var ju 

fruktansvärt, jag ville bara få hjälp. Då fick vi komma in och jag hade jättemånga värkar på 

jättekort tid men vi fick rum direkt när vi kom in och de var jättegulliga. Jag gick igenom några 

team! (skratt). De sa att de skulle göra en undersökning, jag var öppen 3, 4 cm, de frågade om jag 

ville ha lustgas – så det fick jag. Och sen var det bara sådär, så började det” 

Anna inleder sin berättelse kronologiskt och berättelsen ges struktur och sammanhang 

(Johansson 2005: 16 f.). Hon berättar om när hon kände de första värkarna men var enligt 

vårdpersonalen ännu inte redo att åka in till förlossningen. Smärtan som Anna upplever brukar 

beskrivas som en varningssignal. När värkarna börjar göra ont är det dags att söka skydd för att 

förlossningen ska kunna ske så tryggt och säkert som möjligt (Waldenström 2007: 45). 

Vårdpersonalens auktoritet att bestämma vad som är bäst för kvinnan hindrade dock Anna från 
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att åka in vid de första känningarna. Vårdpersonalens auktoritet och bestämmande återkommer 

även i Victorias förlossningsberättelse. Hon inleder förlossningsberättelsen med att 

kommentera att förlossningen tog 31 timmar. Det tolkar jag som en kort sammanfattning för att 

jag lättare ska kunna förstå berättelsen som följer (jfr Palmenfelt 2017: 208 f.). Hon berättar att 

hon hade spontan vattenavgång en månad innan beräknat förlossningsdatum och att hon ringer 

till Karolinska sjukhuset i Solna där det är bestämt att hon ska föda. Hon beskriver hur 

vårdpersonalen hon möter över telefon menar på att vad Victoria upplever vara fostervatten lika 

gärna kan vara urin eller annan kroppslig vätska. I mötet med vårdpersonalen väl på sjukhus 

beskriver sig Victoria fortsatt uppleva att vårdpersonalen, likt Annas fall, inte hör hennes behov. 

Utan förutsätter att de eftersom de besitter den specifika vårdkunskap också är de som har 

auktoritet att bestämma hur förloppet ska fortlöpa (jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000: 48). 

Hon berättar:  

”Då försökte de först stoppa förloppet med bricanyl för att dem tänkte att hon kunde stanna en 

vecka till. För tydligen så nybildas fostervatten och även om det var torrlagt, så att säga. Så de 

tyckte inte att det var något större fara utan de ville hålla henne inne. Men det funkade inte och 

sen gick allt [foster]vatten och jag började öppna mig. Själva den fasen blev så otroligt långsam 

och långdragen att då fick de driva på med värkstimulerande dropp. […] Jag kände inte att jag 

fick vara med och påverka där.  – ’Nu ska vi sätta in bricanyl för att försöka stoppa, så är det med 

det. För att hon kan ligga kvar där i en eller två veckor till och det är inget fel och inget problem’. 

Jag ville inte. Jag ville hellre föda tidigt, där och då. Men det valet fanns inte, det var inte upp till 

mig.”            

Fortsatt följer Victorias berättelse en kronologisk ordning som ger den berättade erfarenheten 

struktur och sammanhang (Johansson 2005: 16 f.). Hon berättar att den tänkta uppskjutningen 

av förlossningen inte fungerar och att förlossningen kom igång trots försöken att skjuta upp 

den. Även om hon upplevt en känsla av att först inte bli hörd och bekräftad så berättar hon om 

en tryggt upplevd förlossning inför krystfasen. Hon berättar: 

”De respekterade att jag ville ha lustgas och när jag bad dem skruva upp styrkan så gjorde dem 

det. De tipsade väl om att – ’Vi tycker att du ska röra dig lite såhär, sitta på den här pallen och 

prova det här’. Det kände ju inte jag för, för jag var trött och ville sova tills det kom igång. Men 

jag gjorde det ändå och det var väl bra att de hade tips. De kom med mat, vad man ville ha, saft 

och vatten. De påminde mig om att dricka mycket. Frågade hela tiden om saker, så jag kände mig 

aldrig lämnad, rädd och övergiven när jag var på förlossningen. Utan där kände jag mig väldigt 

trygg.” 
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Bianca berättar i sin tur om ett något snabbare förlossningsförlopp. Efter att ha blivit nekade 

plats på Södersjukhuset anländer Bianca och hennes man till Karolinska sjukhuset i Huddinge, 

där allting går väldigt fort. Hon berättar:  

”När jag kom dit.. Jag tror att det påverkade ganska mycket att jag hade varit hemma så pass länge 

för då blev det att när jag väl kom dit.. […] Jag kom in i förlossningsrummet och skulle bara gå 

på toaletten och så kändes det som att det började komma krystvärkar och då hjälpte dem mig 

bara upp på förlossningsbordet. Så det gick väldigt fort för mig.” 

Hon inleder sin förlossningsberättelse med att berätta om när hon anländer till sjukhus för att 

sedan stanna upp i berättelsen och kommentera berättelsens händelseförlopp (jfr Palmenfelt 

2017: 208 f.) med att hon tror att förlossningen gick snabbt för att hon väntade hemma så pass 

länge som hon gjorde. Bianca fortsätter sedan att berätta sammanhängande och i kronologisk 

ordning. Hon berättar:  

”Jag har för mig att jag blev inskriven någon gång mellan ett och halv två och sen föddes han 

04.35. För jag hade tänkt att jag väntar så länge som möjligt hemma och sen kommer jag säkert 

få vara på förlossningen jättelänge och sen blev det något helt annat. […] Jag tror att mitt 

[foster]vatten gick när jag var mellan CTG rummet och förlossningsrummet. Det var då det bara 

pushade på jättefort. Så då var dem – ’Nu får du ta och krysta!’ och var väldigt tydliga – ’När du 

känner att det kommer, tryck på då’. För sen, jag tror att det var i slutskedet så var det svårt att få 

ut honom för att han fastnade lite med axlarna. Och då var det väldigt – ’Nu måste du verkligen 

trycka på!’ och att de försökte vrida honom, hjälpa honom ut och det minns jag väldigt tydligt 

också att de hela tiden pratade om vad som hände. Även fast jag var inne i krystvärkarna och jag 

var väldigt omtöcknad.” 

I Biancas fall kan den snabba och något chockartade förlossningen förstås utgöra vändningen i 

hennes förlossningsberättelse (Palmenfelt 2017: 208 f.). Vändningen är det som stör den stabila 

situationen och när det sker något oväntat i berättelsen. Som Bianca beskriver har hon en 

föreställning om att hon ska hinna vara länge på förlossningen innan hon går in i aktiv 

förlossning men mellan CTG rummet och förlossningsrummet går hennes fostervatten och hon 

går snabbt in i aktiv förlossning. Vändningen i Livs första förlossningsberättelse kan också 

förstås utgöras av en något chockartad upplevelse under den aktiva förlossningen. Liv frågar 

vid ett tillfälle vårdpersonalen om vart hon befinner sig i sin förlossningsprocess och hur lång 

tid det kan tänkas vara kvar innan dottern är förlöst. Liv berättar hur barnmorskan svarar henne 

att ”hon är ute när hon är ute”. Om hur Liv upplevde barnmorskans svar berättar hon: 
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”För även om det är uppenbart för henne så var det inte så uppenbart för mig […] Då var det 

väldig tur att min kille var där som var såhär -’Fortsätt för man ser håret!’ Då sa jag –’Jaha, okej. 

Hon är påväg ut?’ (skratt). Sen förstår jag ju att de inte kan säga en tid, jag ville ju inte ha en 

tidsplan jag ville ju bara förstå vart i processen jag var. – ’Om du krystar lite så kommer vi att se 

huvudet’ eller du vet, sådär. Det var väl det jag ville höra”.  

Vändningen i Livs förlossningsberättelse kan förstås utgöras av en chock av att barnet redan är 

påväg ut men att vårdpersonalen inte kommunicerar det tydligt nog med henne. Återkommande 

i de förlossningsberättelser jag har tagit del av utgör vårdpersonalens auktoritet och specifika 

vårdkunskap en makt över kvinnan där hon utesluts ur bestämmandet (jfr Winther Jørgensen & 

Phillips 2000: 48). Som Liv säger, även om det är självklart för vårdpersonalen vart hon 

befinner sig i förlossningsprocessen så är det inte det för Liv.  

Vändningarna i informanternas förlossningsberättelser återkommer om än i olika skepnader. I 

det första analysavsnittet berör jag kort att Anna upplevde en utdragen, smärtsam och 

traumatisk förlossning. Vändningen som stör den stabila situationen i Annas 

förlossningsberättelse uppstår när vårdpersonalen upptäcker att dotterns hjärtljud försvinner när 

Anna sitter på toaletten. Hon berättar:  

”Min dotters hjärtljud försvann när jag satt på toa. Jag blev uppsliten från toaletten men jag ville 

bara sitta på toa (skrattar). För någonting hände i magen så att hennes hjärtljud försvann och dem 

sa att – ”Men du kan få sitta på en [pilates]boll” men det gick inte för då försvann hennes hjärtljud. 

Då sa dem att -”Du kan få gå runt” men det gick inte heller så till slut fick jag ligga på vänster 

sida under hela förlossningen i typ fjorton timmar. […] Det var för att min dotters hjärtljud 

försvann och det var den enda ställningen som inte orsakade henne något problem.” 

När Anna berättar att hon på grund av komplikationerna blev tvungen att ligga på vänster sida 

under resterande 14 timmar av förlossningen lägger hon stark betoning vid hela. Det tolkar jag 

som att hon kommenterar sin egen förlossningsberättelses vändning (Palmenfelt 2017: 208 f.). 

Anna berättar vidare att det kändes väldigt känslosamt, chockartat och otäckt. Både att dotterns 

hjärtljud stundvis inte gick att mäta men också att det då rusade in läkarteam i 

förlossningsrummet. Efter själva krystfasen, som Anna beskriver varade i ungefär 16 minuter, 

så är hennes dotter förlöst men Anna blöder och moderkakan vill inte släppa. Anna berättar att 

hon minns hur barnmorskan ställer sig på en pall bredvid hennes säng och med armbågen 

masserar hennes mage i syfte att få moderkakan att släppa. Anna stannar upp i berättelsen och 

kommenterar ”Alltså helt nyförlöst. Det gjorde så ont!” Hon berättar att den hårda massagen i 
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syfte att få moderkakan att släppa inte hjälper. Anna behöver opereras och hennes önskan är att 

få bli sövd. Hon nekas narkos med motiveringen att eftersom hon under förlossningen blev 

bedövad med epiduralbedövning är det inte möjligt att söva henne. De erbjuder istället en annan 

form av ryggbedövning som tar fel. Anna berättar: 

”Sen satte dem en riktigt bedövning och den slog fel (paus). Jag blev bedövad från tungan hela 

vägen ner. Det enda som inte var bedövat var min högra stortå (paus). Så jag hade panik. […] Jag 

hade en sköterska bredvid mig som satt och klappade mig och lugnade mig. Så det var jättesnällt. 

Jag fick dricka något antikräkmedel men eftersom jag var helt bedövad och ville kräkas men inte 

kunde få upp någonting så var det ännu mer obehag. Så allt jag kunde göra för att ha kontroll var 

att vicka på tån. […] det var min trygghet att känna att jag faktiskt kan göra någonting med min 

kropp (skratt)”  

Anna har tidigare i sin förlossningsberättelse berättat om sin skräck för att bli förlamad. Vid 

bedövningen inför operation slår bedövningen fel och Anna blir tillfälligt förlamad och grips 

av panik. Anna förlorar kontroll över sin kropp vilket är starkt förknippat med en negativ 

förlossningsupplevelse (Nystedt 2005: 34 f., Waldenström 2007: 145) och resulterade i vad hon 

upplevde bidrog till hennes traumatiska förlossning.  

Maria upplevde en liknande vändning under sin första förlossning som jag kort beskriver i det 

första analyskapitlet. Förlossningen var utdragen och kantades av komplikationer som 

resulterade i operation och blodtransfusion. Den andra förlossningen beskriver hon också med 

en känsla av att vara utlämnad till vårdpersonalen. Hon berättar också att hon inte hann få 

epidural i tid och att hon med det inte var bedövad under sin andra förlossning. Hon berättar: 

”Det (epiduralbedövningen)3 tog inte på mig. Eller jo, det hade gjort det om det inte hade varit 

för att hon redan var påväg ut. Men dem missade ju det den här gången också. Så jag ber desperat 

om epidural, jag får det, jag säger att den inte funkar och dem säger – ’Jo, jo. Vänta lite bara’ – 

’Nej den funkar inte. Jag har fått epidural en förlossning innan, jag vet.’ – ’Ja okej, vi kollar’. 

Där fick jag också tjata för att dem skulle kolla läget och då såg dem huvudet på henne. Så då var 

hon redan påväg. Det var för sent för epidural.” 

Inför Marias andra förlossning berättar hon, som nämnt i det första analyskapitlet, hur hon 

upplevde sig behöva övertala vårdpersonalen om sin önskan om att göra kejsarsnitt. I 

situationen saknar hon återigen tolkningsföreträde gentemot vårdpersonalen. Vårdpersonalen 

 
3 Författarens förtydligande  
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är de som har auktoritet att uttala sig om vad som är bäst för henne. De förutsätter sig veta vart 

i förlossningsprocessen hon befinner sig utan att behöva kontrollera det. Hon får ännu en gång 

tjata sig till att vårdpersonalen faktiskt ska kontrollera vart hon befinner sig i 

förlossningsprocessen och det visar sig vara för sent för att epiduralbedövningen ska hinna 

verka.  

Emelies förlossningsberättelse följer också en kronologisk ordning (Johansson 2005: 16 f.). 

Hon berättar om en förlossning som börjar med att hon blir igångsatt vid klockan tio på 

morgonen. De sista två timmarna öppnade hon sig 6 centimeter. För att det inte skulle gå för 

fort försökte vårdpersonalen få Emelie att bromsa upp och hålla emot vid själva krystfasen. Hon 

kommenterar berättelsen genom att lättsamt och med ett skratt säga att hon struntade i deras 

förmaningar. Hon berättar:  

”De höll emot och dem använde varma handdukar och försökte få mig att bromsa upp men jag 

var så trött och ville bara att det skulle vara över. Så jag sket i vad dem sa om jag ska vara helt 

ärlig (skratt) för att jag var så slut! Jag ville bara att det skulle vara över. Däremot det som de 

försökte få mig att göra var att ändra förlossningsställning och det vägrade jag tills en barnmorska 

sa att.. Hon sa i princip att jag var tvungen att göra det för min egen skull. Och då gick jag med 

på att ändra ställning. För att jag inte skulle spricka helt, så sa dem att –’Du måste lägga dig på 

ett annat sätt för det här kommer inte att bli bra annars’ och det är jag tacksam för idag att de sa. 

För jag var såhär –’Nej, nej, nej’ och så när hon sa det så –’Okej, då kanske jag ska göra det’.” 

I detta fall fick vårdpersonalens auktoritet och bestämmande ett positivt utfall. Om Emelie inte 

hade ändrat förlossningsställning bedömde vårdpersonalen att det fanns en överhängande risk 

att hon skulle skadas under krystfasen och därför manade de stark för att Emelie skulle byta 

position. Återkommande i förlossningsberättelserna har informanterna dock vittnat om att 

vårdpersonalens auktoritet och bestämmande inte alltid resulterat i ett lika positivt utfall.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Att föda igen    
 

Slutligen så kommer berättelser om trygghet respektive otrygghet och upplevd förlossning att 

vävas samman och analyseras i kommande avsnitt för att i berättelserna urskilja om den 

upplevda förlossningen skapat en önskan om eller motvilja att föda igen.  

När Marias berättelse om två utdragna och smärtsamma förlossningar närmar sig avslutet så 

berättar hon om den sista förlossningens komplikation. Efter nio timmars värk varade 
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krystfasen i 20 minuter men moderkakan blev kvar i Marias kropp. Efter 10 till 20 minuters 

arbete så lossnar moderkakan men då slutar det inte blöda vilket kräver både operation och 

blodtransfusion. Om hur hon upplever att detta ha påverkat henne berättar hon:  

”Jag är livrädd att det här skulle hända igen. Det här är typ den värsta delen. Så det var skitläskigt. 

[…] Jag fick 1,5 liter blod i transfusion. Så då rullades jag in tillbaka efter ett tag och fick aldrig 

riktigt någon förklaring efteråt på vad som hade hänt. Antingen så visste dem liksom inte och jag 

förutsatte att dem inte visste var felet låg. Jag frågade och dem svarade att det var svårt att säga. 

Men det är också sjukt – ’Jaha, är det något fel som sitter kvar eller?’. Och att ingen kommer in 

efter och säger – ’Det här hände’ för det vart ändå ganska traumatiskt” 

Efter sin andra förlossning fick Maria stanna tre dagar på BB med sin dotter vilket hon kände 

var alldeles lagom. Hon berättar att hon själv valde att lämna ”Nej, vi blev inte ivägskickade på 

något sätt och det har jag faktiskt aldrig upplevt”. Inte heller vid första förlossningen upplevde 

hon att de blev ivägskickade, då blev Maria och barnet kvar på BB i bara två dagar. Inom 

förlossningsvården diskuteras risker med att låta den nyförlösta mamman lämna för tidigt, två 

av dem riskerna är dåligt självförtroende och depression om hon upplever sig ha fått för lite 

stöd (Waldenström 2007: 69). Om Marias upplevelse av att det varit brist på stöd och 

information berättar hon: 

”Där kan jag känna att nej, kejsarsnitt kanske inte är jättebra men det är kontrollerat på ett annat 

sätt och det är det som känns ibland. När dem inte tror på att man har öppnat sig eller att epiduralen 

inte funkar. [… ] Det är det här tjatandet och den här bristen på information.” 

Anna upplever också att hennes förlossning var så pass traumatisk att hon behövde stöd efter 

förlossningen. Hon berättar hur hon angett i sitt förlossningsbrev att hon inte önskar 

epiduralbedövning i rädsla för att bli förlamad. Olyckligtvis leder förlossningskomplikationer 

till att Anna behöver bedövas och hon berättar att bedövningen tar fel och gör henne tillfälligt 

förlamad från tungan ner till tårna. Rädslan och paniken i kombination med att dotterns hjärtljud 

försvann frekvent under förlossningen resulterade i att Anna först tre år senare kan tänka sig att 

föda barn igen. Hon berättar: 
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”Sen jag träffa min nya.. Först har jag sagt nej. Även när han har sagt att han vill ha ett barn till. 

Jag har verkligen bara – ’Nej’. Vi hade jättesvårt att få barn, vi har gått igenom IVF och allt och 

förlorat barn och sådär. Så jag sa nej, det har varit en för stor påfrestning både innan och under 

och efter förlossningen och att få barn. Men sen så har vi pratat och han är ett sådant stort stöd så 

jo vi kan tänka oss men inte nu. Vi vill ha ett gemensamt barn. Men däremot så är jag livrädd för 

att ställa mig inför en förlossning, jag skulle inte vilja ha snitt heller utan jag skulle vilja föda 

vaginalt igen i sådant fall men då också ha lite mer stöd och hjälp innan. […] Jag skulle vilja ha 

mer närkontakt, att de är mer med i rummet än bara sporadiskt. Nu hade jag ganska mycket behov 

av att ha dem där men mer i rummet och – ’Varför kan jag bara ligga på vänster sida? Varför 

försvinner hennes hjärtljud? Vad är det som händer?’ och att dem kunde ha varit mer med och 

förklarat under vägen.”  

Maria och Anna bär på tunga minnen och trauman ifrån utdragna och komplicerade 

förlossningar. Maria vill inte föda vaginalt igen, hon har bestämt sig för att uteslutande förlösas 

med hjälp av kejsarsnitt. Anna har efter år av bearbetning av sin traumatiska förlossning landat 

i att hon ändå kan tänka sig att genomgå ännu en vaginal förlossning på premisserna att hon 

erbjuds ett bättre och mer närvarande stöd av vårdpersonalen. 

När jag ber Emelie berätta om hur hon idag, snart ett år senare, ser på sin förlossning berättar 

hon:   

”Om jag gör det igen någon gång så skulle jag nog vilja göra vissa saker annorlunda. Men det är 

också såhär.. Man vet ju inte […] Jag vill inte bli igångsatt igen. För det var min enda rädsla inför 

förlossningen att bli igångsatt. För att jag har hört att det ofta blir ganska jobbiga förlossningar då 

för att kroppen inte är redo, man tvingar igång den och kroppen är inte förberedd. […] Samtidigt 

så ville jag ju inget hellre där och då än att bli igångsatt. För att jag hade haft värkar så länge. Så 

det var väldigt tudelat. Sen blev det tyvärr så som jag har hört att det ofta blir att ingenting händer 

och sen går det för snabbt” 

Emelie berättar vidare om att positiva tankar på ett eventuellt syskon till deras dotter har 

infunnit sig först nu, närmare ett år efter förlossningen. Hon berättar att hon för dryga tre 

månader sedan absolut inte ville föda ett till barn. Hon berättar, att hon likt Anna, önskar en 

mer delaktig vårdpersonal under en eventuell andra förlossning. Att hon under sin första 

förlossning var väldigt stillaliggande och att hon önskar att hon då hade haft någon som drev 

på henne att vara uppe och röra sig mer för att förlossningen skulle komma igång. Hon stannar 

upp och kommenterar ”Jag var så jävla trött och hade ont men när jag väl fick push så var det 

ju skönt att komma upp och stå.” Emelies kommentar om att hon upplevde att det gick väldigt 
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fort mot slutet återkommer även i Biancas förlossningsberättelse. Bianca berättar om hur hon 

ser på sin förlossning nu i efterhand:  

”Jag tror att det var just det här med att det gick väldigt fort, från när vi kom in till sjukhuset och 

till att han var född som var den största krocken. För jag hade räknat med att få vara där lite längre, 

få träffa barnmorskan och ha mer tid med vårdpersonalen och få mer information och just ha en 

långsammare upptrappning. […] Även om man hör väldigt mycket om att det är dåligt med platser 

och att man inte kan räkna med att få plats där man vill, så någonstans i mitt huvud så – ’Men jag 

kommer ändå att få en plats där’. Man tänker att det är alla andra som får åka någonstans. Det 

blir en blandning av den känslan och oron att inte få platsen. […] Jag tror att man blir väldigt 

präglad med det här att man ska vara, eller jag i alla fall jag,  att man ska vara duktig i att föda 

också och det handlar mycket då om att man ska vänta hemma, man ska avvakta, man ska inte 

belasta vården i onödan och det tror jag blir en krock. Det kommer jag att känna obehag inför att 

man vill samtidigt vara den personen som kan vänta till rätt tillfälle i kombination med att 

förlossningen kan gå väldigt fort.” 

Bianca beskriver en känsla av att vara tudelad. Å ena sidan är hon medveten om BB-krisen och 

att det därför inte går att räkna med att få plats där hon önskar samtidigt vill hon vara foglig i 

mötet med vårdpersonalen. Hon vill inte vara till besvär, ta plats eller belasta vården i onödan. 

Även det kan ses som ett tecken på Biancas medvetenhet om BB-krisen och att det påverkar 

förlossningsvårdens resurser. Det är till största del kvinnor som drabbas av personalbrist, 

platsbrist och långa väntetider men hon vill in i det sista vara foglig och inte ta resurser ifrån 

någon annan som kan tänkas behöva det mer. Även Maria talar om sin medvetenhet om BB-

krisen. Hon berättar:  

”Man blir lite i all den här krisen som har varit med platser, så blir det – ’Jag kan vara ute i 

korridoren om någon annan behöver komma in?’. För man blir såhär.. Man kanske inte 

ifrågasätter så mycket när man vet att det är sådant kaos. När man vet att folk knappt kommer in 

så blir man så tacksam för att man har en säng. […] Jag kan uppleva det att man känner – ’Tack 

för att jag får vara här’. […] Efter att min dotter kommit, när jag kommit tillbaka från 

operationsrummet var jag såhär – ’Det är ett stort rum, är det någon annan som behöver komma 

in så låt dem komma in’ (skrattar). Men ja, så blir man ju, för att man vet hur obehagligt det är 

själv.” 

Victoria rör bara kort vid, trots att jag frågar, tanken på att föda barn igen. Hon svarar att ”Ja, 

den möjligheten finns”. Jag tolkar det som att Victoria förhåller sig relativt neutralt inställd till 

en eventuell andra förlossning och att hennes första förlossning varken gett henne direkt 

mersmak eller avskräck inför att föda igen. Hon förhåller sig neutralt till en eventuell andra 
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förlossning på ett liknande sätt som hon gjorde inför sin första förlossning då hon valde att inte 

skriva något förlossningsbrev och inte heller ta del av andra kvinnors negativa och traumatiska 

förlossningsberättelser. I syfte att inte skapa eventuella trauman för sig själv.  

Liv är den enda av informanterna som har haft två genomgående positiva upplevelser av sina 

förlossningar och i mötet med vårdpersonalen. Hennes inställning till att föda barn igen är också 

den genomgående positiv. Liv berättar:  

”Graviditet känner jag väl mest att jag inte har haft speciellt jobbiga graviditeter men min andra 

var ändå jobbigare och det känner jag lite (suckar).. Kanske lite.. Det är inte så himla roligt men 

jag vet att jag kommer att sakna det om något år igen. Förlossningar tycker jag bara är roligt. Jag 

tycker det är fantastiskt, jag älskar det, det är verkligen mäktigt att föda barn. Det enda är väl att 

jag kanske skulle välja ett annat sjukhus. Inte på grund av förlossningsavdelningen utan snarare 

efter.” 

Hon skildrar båda sina förlossningar som positiva och lägger tyngd vid att beskriva att hon 

under sin andra förlossning är glad att hon gick igenom den utan bedövning då det resulterade 

i att hon kände sig än mer närvarande och delaktig under sin förlossning. Stundvis under 

förlossningsberättelsen kommenterar hon berättelsen och lägger tyngd vid att hennes 

upplevelser var väldigt positiva och att hon känner att ingenting negativt har kommit ur hennes 

förlossningsupplevelser. Vid ett tillfälle berättar Liv att barnmorskan svarar henne ”hon 

kommer när hon kommer” när hon undrade hur lång tid det kunde tänkas vara kvar. Kort efter 

att Liv hade berättat det tillägger hon:   

”Eller så var det så att det bara var misskommunikation, eller du förstår vad jag menar, det kan ju 

vara att hon bara försökte vara lite rolig. Det låter kanske fel men vi hade ganska högt i tak. Hon 

tänkte väl bara att det var lite roligt, för jag har för mig att min kille till och med skrattade men 

det var inte kul för mig då. Men jag tror inte att hon försökte vara så, hon var bara lite såhär.. För 

de var med oss ganska mycket och vi hade ganska högt i tak, vi skojade mycket. Det var lite mer 

den jargong hon utgick ifrån även fast jag där och då skulle velat haft ett riktigt svar.”  

Liv förtydligar återkommande och lägger tyngd vid att hennes upplevelse och att hennes möte 

med vårdpersonalen varit uteslutande positivt. Det tolkar jag som att också Liv är medveten om 

BB-krisen och de negativa och traumatiska förlossningsberättelser som florerar. Därför lägger 

hon extra tyngd vid att förklara att hon inte upplevt sina förlossningar som vare sig negativa 

eller traumatiska utan bara uteslutande positiva.  
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Också Victoria kommenterar vid ett tillfälle, när jag frågar hur hon upplevt sin förlossning i 

helhet att ”om det bara är negativa förlossningsupplevelser du söker har jag nog missuppfattat”. 

Så var självklart inte fallet och jag tolkar Liv och Victorias svar som en medvetenhet om BB-

krisen. Oscar Pripp beskriver i Företagande i minoritet (2001: 19 ff.) hur informanterna i hans 

studie föregick honom och svarade på frågor som egentligen aldrig ställdes utifrån de 

föreställningar och fördomar som informanterna upplevde florerade. Det beskriver Pripp som 

den tredje närvarande (Pripp 2011: 66 ff.).  
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sex kvinnor som fött barn i Stockholms län inom en 

period om fem år upplevt sin förlossning och mötet med vården mot bakgrund av den debatt 

som förs om förlossningsvården. Syftet med uppsatsen har jag haft för avsikt att besvara med 

hjälp av frågeställningarna: Vilka föreställningar råder om en trygg och säker förlossning,  vilka 

erfarenheter om debatten som förs om förlossningsvården gör sig synliga i 

förlossningsberättelserna samt kan tidigare erfarenheter skapa en motvilja eller önskan att 

föda igen. Analysen grundar sig i sex kvinnors erfarenheter av att föda barn mot bakgrund av 

den debatt som förs om förlossningsvården. Jag har tagit stöd i de teoretiska utgångspunkterna 

narrativ teori med fokus på förlossningsberättelser samt diskursteori med fokus på diskursen 

BB-krisen i syfte att analysera det empiriska materialet och besvara mina frågeställningar. 

I den första delen av analysen (Trygg förlossning) har tonvikt lagts vid att lyfta fram och 

analysera vad som beskrivs som tryggt respektive otryggt i kvinnornas förlossningsberättelser. 

Liv återkommer i sin förlossningsberättelse ofta till att hon upplevt sig trygg och bekräftad 

under sina båda förlossningar. Tryggheten som Liv beskriver sig ha upplevt återfinns i hennes 

uppfattning av vårdpersonalen som professionell och med expertis. Hon berättar att hon känt 

sig delaktig under sina båda förlossningar och att hon utan smärtlindring under den andra 

förlossningen fick en förstärkt känsla av kontroll och delaktighet. Det tolkar jag som en starkt 

bidragande faktor till Livs positiva förlossningsberättelse.   

Emelie önskade redan innan förlossningen skapa trygga förutsättningar för sig själv genom att 

bestämma plats för förlossning till Södertälje sjukhus. I syfte att inte behöva bli hänvisad vidare. 

Jag tolkar det som att hon på så sätt förutsåg en eventuell otrygghet och skapade trygga 

förutsättningar för sig själv. Likt Emelie skapade också Victoria trygga förutsättningar inför 

förlossningen genom att aktivt välja att inte ta del av andra kvinnors negativa 

förlossningsberättelser. I syfte att inte skrämma upp eller oroa sig själv inför sin egen 

förlossning (jfr Nylund Skog, 2002: 62). Vid ett annat tillfälle i Victorias förlossningsberättelse 

som också nämns i den andra delen av analysen (Upplevelser av förlossning) berättar hon att 

hon upplevde sig trygg under den aktiva förlossningen. Återkommande i kvinnornas 

förlossningsberättelser beskrivs vikten av att ha kontroll och känna sig delaktig. Känslan av att 

ha kontroll är en starkt bidragande faktor till att förlossningen resulterar i en positiv och trygg 

upplevelse (Nystedt 2005: 16 f.). Att känna kontroll inför och under förlossningen utgör ett 

kollektivt tema i de individuella förlossningsberättelserna om trygghet.  
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Otrygghet utgör också det ett kollektivt tema i de individuella förlossningsberättelserna. Att 

känna avsaknad av kontroll under sin förlossning och känna sig utlämnad och beroende av 

vårdpersonalen är starkt bidragande till att förlossningen upplevts otrygg och negativ. Maria 

berättar hur hon under sina båda förlossningar upplevt sig sakna kontroll och att hon vid sin 

andra förlossning upplevt sig ha varit utlämnad till en vårdpersonal som inte hörde eller 

ombesörjde hennes behov. Hennes två utdragna och komplicerade förlossningar har resulterat 

i en önskan om att göra kejsarsnitt. Nystedt (2005: 23 f.) beskriver att en komplicerad 

förlossning riskerar att resultera i att kvinnans rädsla för att felbehandlas ökar och därmed 

hennes benägenhet att vilja göra kejsarsnitt vid en till förlossning.  

Otrygghet tar i Annas förlossningsberättelse också utgångspunkt i känslan av att sakna kontroll 

och att vara utlämnad och beroende av vårdpersonalen. Anna kände inför förlossningen en 

skräck inför att bedövas med epidural då hon var av uppfattningen att det fanns risk att förlamas. 

Annas skräck kan förstås grunda sig i oron av att sakna kontroll. Hon beskriver dock att hon 

var så smärtpåverkad och utan kontroll av värkarna att hon till slut bad om epiduralbedövning. 

Trots att hon tidigare i sitt förlossningsbrev angivit att det inte var ett alternativ. Smärtan kan 

således förstås ha varit så påtaglig att den överskuggade hennes skräck.  

Den debatt som förs om BB-krisen tycks också vara starkt bidragande till den oro som kollektivt 

förekommer i förlossningsberättelserna. Emelie är medveten om BB-krisen och hur det beskrivs 

råda platsbrist och att det finns en överhängande risk att nekas plats och bli hänvisad från det 

sjukhus en valt. Hon föregick den oron genom att välja att föda vid Södertälje sjukhus, som är 

det sjukhus som tar emot flest hänvisningar vid platsbrist på andra förlossningar. Det Emelie 

var medveten om och oroade sig för drabbades Bianca av som nekades plats vid Södersjukhuset 

som hon hade valt som plats för sin förlossning. Bianca beskriver hur hon var väl medveten om 

BB-krisen och att det råder platsbrist men berättar hur hon ändå förhöll sig till det med känslan 

av att det inte skulle drabba henne och otryggheten hon upplevde när det ändå gjorde det.  

I den andra delen av analysen (Berättelser om förlossning) har tonvikt lagts vid att lyfta fram 

delar ur respektive förlossningsberättelse i syfte att se vilka erfarenheter om debatten som förs 

om förlossningsvården som gör sig synliga i förlossningsberättelserna. En kollektiv 

medvetenhet om BB-krisen gör sig synlig i de individuella förlossningsberättelserna. Analysens 

andra del inleds med att Anna berättar att hennes förvärkar börjar kännas så outhärdliga att hon 

inte förmår sig äta eller delta i julfirandet hos sina svärföräldrar. I den första kontakten med 

vårdpersonalen på sjukhus nekas hon dock att åka in. Vårdpersonalen utgör i mötet ett 
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hegemoniskt expertsystem (jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000: 48) som anser det vara för 

tidigt för Anna att åka in. Hon råds istället ta smärtstillande och avvakta. Waldenström (2007: 

45) beskriver dock att när värkarna börjar göra ont är det dags att söka skydd för att 

förlossningen ska kunna ske så tryggt och säkert som möjligt. Också Victoria berättar om när 

hon i ett första skede tar kontakt med vårdpersonal på sjukhus när hon upplevt att en del av 

fostervattnet har gått. Hon berättar att hon i ett första skede möts av en nekande vårdpersonal 

som utan att ha undersökt Victoria säger att det hon upplever vara fostervatten lika gärna kan 

vara urin eller annan kroppslig vätska. Mötet med vårdpersonalen som hegemoniskt 

expertsystem försätter den gravida kvinnan i en position där hon inte har tolkningsföreträde. 

Victoria berättar att hon motsätter sig vårdpersonalen och får åka in men att hon väl på plats 

upplever samma brist på delaktighet och bestämmande inför sin egen förlossning. Hon berättar 

att vårdpersonalen, utan henne samtycke, bestämmer att förlossningen ska skjutas upp. Hon 

berättar vidare att hon inte ville skjuta upp förlossningen men att det inte heller var upp till 

henne att bestämma. Det var möjligt för Victoria att motsätta sig vårdpersonalens bestämmande 

och auktoritet till en viss gräns men inte fullt ut.  

Marias berättelse om att känna sig utlämnad till vårdens auktoritet och bestämmande är bland 

det mest utmärkande i hennes förlossningsberättelse. Hennes väldigt utdragna förlossning som 

kantades av komplikationer resulterade för henne i en önskan om att genomgå kejsarsnitt vid 

nästa förlossning. I syfte att inte känna avsaknad av kontroll.  Hon upplever sig dock behöva 

övertala vårdpersonalen om sin önskan att inte föda vaginalt igen. Också i Marias fall utgör 

vårdpersonalen ett hegemoniskt expertsystem som förutsätter sig veta vad som är bäst för henne 

trots att det är Marias egen upplevelse som resulterat i en önskan om kejsarsnitt.  

Delar av Annas förlossningsberättelse kantas också av komplikationer och skräck. Anna 

upplever innan förlossningen en stark skräck inför att bedövas med epidural men starkt 

påverkad av smärta och avsaknad av kontroll ber hon om epiduralbedövning. Komplikationerna 

under hennes förlossning är så omfattande att hon måste opereras. Men med bedövning och inte 

narkos. Bedövningen slår dock fel och Anna blir tillfälligt förlamad. Det resulterar i att hon 

upplevde sig utlämnad och beroende av vårdpersonalen. Upplevelsen av att vara utlämnad och 

beroende var i sin tur starkt bidragande till att hon upplevde sin förlossning som otrygg och 

negativ.  
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Bianca är den av informanterna som framförallt upplevt sig ha berörts direkt av BB-krisen när 

hon nekades plats på det sjukhus hon valt inför sin förlossning. Hon berättar om en medvetenhet 

om BB-krisen men att hon återkommande förhöll sig till det som enbart en oro och att hon 

aldrig riktigt förstod att det faktiskt skulle kunna komma att drabba henne. Att hon nekades 

plats påverkade hennes förlossningsupplevelse negativt. Det ingav en känsla av oro och 

otrygghet och fysiska komplikationer i att hon upplevde att förlossningen fortskred alldeles för 

snabbt.  

Liv och Victoria är det två informanterna som i sina förlossningsberättelser lägger tonvikt vid 

att förlossningarna varit positiva. Liv förtydligar återkommande och lägger tyngd vid att hennes 

upplevelse och att hennes möte med vårdpersonalen varit uteslutande positivt. Det 

återkommande förtydligandet tolkar jag som Livs medvetenhet om BB-krisen och de negativa 

och traumatiska förlossningsberättelser som florerar. Jag tolkar det som att hon av den 

anledningen lägger extra tyngd vid att förklara att hon inte upplevt sina förlossningar som vare 

sig negativa eller traumatiska utan bara uteslutande positiva. Också Victoria förtydligar och 

lägger tyngd vid att hon upplevt sin förlossning som positiv. Ovan nämnt i analyskapitlets sista 

del (Att föda igen) så kommenterar Victoria vid ett tillfälle när jag frågar hur hon upplevt sin 

förlossning i sin helhet att ”om det bara är negativa förlossningsupplevelser du söker har jag 

nog missuppfattat”. Victorias svar på min inte direkt ställda fråga tolkar jag med hjälp av Oscar 

Pripps beskrivning av den tredje närvarande (2001: 19 f.). Han beskriver i Företagande i 

minoritet hur informanterna i hans studie föregick honom och svarade på frågor som egentligen 

aldrig ställdes utifrån de föreställningar och fördomar som informanterna upplevde florerade. 

Likt informanterna i Pripps studie så svarade Victoria att hennes förlossningsupplevelse inte är 

negativ även fast frågan aldrig direkt ställts.  Det tolkar jag som att också Victoria är medveten 

om BB-krisen och det tal som förs kring den. 

I alla tre analyskapitel men framförallt framträdande i den tredje delen av analysen (Att föda 

igen) utgör vårdens auktoritet och bestämmande över kvinnan ett kollektivt tema i de 

individuella förlossningsberättelserna. Vårdpersonalen utgör i mötet med den gravida kvinnan 

ett hegemoniskt expertsystem där kvinnan inordnas under vårdpersonalens auktoritet och 

bestämmande. För Maria är det just vårdpersonalens auktoritet och bestämmande som varit 

starkt bidragande till hennes önskan om att inte föda vaginalt igen. Hon berättar vid ett tillfälle 

att hon är medveten om att kejsarsnitt kanske inte är det bästa alternativet men att det är 

kontrollerat på ett annat sätt, som hennes vaginala förlossningar inte varit. Upplevelsen av 

otrygghet och smärta, avsaknaden av kontroll har skapat en motvilja hos Maria att föda vaginalt 
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igen. Hon kan inte med säkerhet veta att hon kommer uppleva en tredje förlossning trygg och 

kontrollerad. I rädsla för smärta och avsaknad av kontroll vill hon med de medel hon kan 

kontrollera sin tredje förlossning och väljer därför att ta hjälp av kejsarsnitt. 

Anna återkommer i sin förlossningsberättelse till den skräck hon upplevde när dotterns hjärtljud 

sviktade och när hon ställdes inför att möta sin största skräck i att bli förlamad av bedövning. 

Förlossningen var utdragen och kantades av komplikationer. En utdragen och komplicerad 

förlossning riskerar att resultera i att kvinnans rädsla för att felbehandlas ökar och därmed 

hennes benägenhet att vilja göra kejsarsnitt vid en till förlossning (Nystedt 2005: 23 f.). Anna 

svarar dock att hon tre år efter sin första traumatiska förlossning landat i tanken på att föda barn 

igen. Hon vill dock genomgå ännu en vaginal förlossning men för att det ska kännas kontrollerat 

berättar hon att hon vid en andra förlossning skulle önska mer stöd av vårdpersonalen.  

I det Anna berättar finns en rädsla och oro i att känna sig oövervakad som återkommer även i 

Emelies tankar kring att föda igen. Emelie berättar att hon närmare ett år senare landat tryggt i 

tankar på att föda barn igen. Dock på premisserna att hon kan ha en närvarande vårdpersonal 

som stöttar henne igenom förlossningen. I Emelies förlossningsberättelse utläser jag en 

tvådelad upplevelse av vårdpersonalen där deras auktoritet och bestämmande fått både ett 

positivt och mer negativt utfall. Den negativa och något problematiska situation under Emelies 

förlossning uppstår när hon upplever att epiduralbedövningen inte tar och hon ber om lustgas 

men nekas det av den närvarande vårdpersonalen för att i mötet med nästa vårdteam få till svar 

att det visst går bra att få lustgas i kombination med epidural. Emelie har i mötet med 

vårdpersonalen inte tolkningsföreträde gentemot vården som hegemoniskt expertsystem och 

saknar också kunskap att bedöma huruvida det första närvarande vårdteamet hade rätt eller inte. 

Hon kunde bara förutsätta att så var fallet. Det mer positiva utfallet i Emelies 

förlossningsberättelse är när vårdpersonalen bedömer risken att hon skadas som överhängande 

om hon inte byter förlossningsställning. När hon är trött och inte vill manar vårdpersonalen med 

sin auktoritet ändå på och Emelie byter till slut position vilket fick ett positivt utfall som Emelie 

idag, närmare ett år efter förlossningen säger att hon är glad för.   

Victoria förhåller sig neutralt till tanken på att föda barn igen. Hon svarar att ”Ja, den 

möjligheten finns” utan att röra vid det vidare. Jag tolkar det som att Victoria förhåller sig 

relativt neutralt inställd till en eventuell andra förlossning och att hennes första förlossning 

varken gett henne direkt mersmak eller avskräck inför att föda igen. Liv är positivt inställd till 

en tredje förlossning och upplevs inte vara negativt påverkad av varken rådande tal om BB-

krisen eller sina egna förlossningar.  
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Bianca beskriver en känsla av att vara tudelad inför en eventuell andra förlossning. Hon 

beskriver hur hon å ena sidan är medveten om BB-krisen och att det därför inte går att räkna 

med att få plats där en önskar samtidigt som hon vill vara foglig i mötet med vårdpersonalen 

och inte ta plats eller belasta vården i onödan. Det tolkar jag som Biancas medvetenhet om BB-

krisen och att det påverkar henne i valet om att föda barn igen.  

Återkommande i de individuella förlossningsberättelserna går det att utläsa att trygghet utgörs 

av känslan av kontroll, att känna sig delaktig och lyssnad på av vårdpersonalen. Otrygghet i sin 

tur utgörs av avsaknad av kontroll, att känna sig utlämnad och beroende av vårdpersonalen. 

Kvinnorna berättar, om än i olika skepnader, om sin medvetenhet om BB-krisen. Jag tycker 

mig också se ett kollektivt tema i att vårdens auktoritet och bestämmande över kvinnan antingen 

resulterat i en starkt negativ eller starkt positiv upplevelse, sällan att den är neutral. I de 

individuella förlossningsberättelserna går det att tolka som att det är de upplevda bristerna i 

förlossningsvården som resulterat i att inte vilja föda vaginalt eller alls igen.  
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KÄLLOR OCH LITTERATUR  

Otryckta källor  

 

Intervjuer 

7. Anna (fingerat namn), 30 år  

Förlossning december 2015 

Intervjudatum: 191024 

Intervjuns längd: 48 minuter 

Intervjun utförd av författaren 

 

8. Emelie (fingerat namn), 33 år  

Förlossning mars 2019 

Intervjudatum: 191029 

Intervjuns längd: 35 minuter 

Intervjun utförd av författaren 

 

9. Liv (fingerat namn), 29 år  

Förlossning november 2017 & augusti 2019 

Intervjudatum: 191104 

Intervjuns längd: 40 minuter 

Intervjun utförd av författaren 

 

10. Bianca (fingerat namn), 32 år  

Förlossning mars 2017  

Intervjudatum: 191107 

Intervjuns längd: 32 minuter 

Intervjun utförd av författaren 

 

11. Maria (fingerat namn), 33 år  

Förlossning januari 2014 & april 2017  

Intervjudatum: 191113 

Intervjuns längd: 41 minuter 

Intervjun utförd av författaren 

 

12. Victoria (fingerat namn), 25 år  

Förlossning oktober 2018 

Intervjudatum: 191114 

Intervjuns längd: 30 minuter 

Intervjun utförd av författaren 
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