
UMEÅ UNIVERSITET
Umeå centrum för genusstudier

Genusvetenskap: Makt och kön C
Höstterminen 2012
Handledare: Anna-Britt Coe

”Det är en kvinnogrej, alla klarar av det”
En feministisk analys av kvinnors berättelser om traumatiska förlossningar 

Susanna Bergström



Abstract
Syftet med min uppsats har varit att undersöka hur tre kvinnor genom sina berättelser om jobbiga 

förlossningar gjort sina upplevelser begripliga i relation till normer om kvinnlighet. 

Undersökningen består av tre semistrukturerade intervjuer vilka jag, med ett narrativt 

angreppssätt, analyserat genom att göra en innehållsanalys och en formanalys. Resultatet visar att 

det i kvinnornas berättelser framkommer tydliga normer kopplade till kvinnlighet. Normerna är 

flera, men handlar på det stora hela om att barnafödande är någonting naturligt som kvinnor ska 

klara av utan problem. Då kvinnornas berättelser handlar om upplevelser som avviker från denna 

norm måste de hela tiden positionera sig själva och sina upplevelser i relation till normen för att 

kunna förstå sin upplevelse och göra den legitim. 

Mina slutsatser är att normer kring en ”normal”  förlossning är ett sätt att genom upprepning 

upprätthålla vad det betyder att vara kvinna i dagens Sverige. Kön är ingen fast kategori, utan 

konstrueras hela tiden; också genom förlossningar. Även fast det finns en normerande makt i 

strukturerna tar mina informanter också själva makten över sitt subjektsskapande när de genom sina 

berättelser konstruerar sina upplevelser. 

Nyckelord: normer, kvinnlighet, förlossning, kvinnors erfarenheter
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1. Introduktion
På internetforum och bloggar, i tidningar och böcker, bland släktingar och vänner; 

förlossningsberättelserna har fått en oerhörd spridning de senaste åren. Etnologen Susanne Nylund 

Skog visar i sin forskning att den stora spridningen fungerar normerande och tystande; ju fler röster 

som hörs – desto mer likriktade blir berättelserna. Föderskor vet hur en förlossning ”ska” gå till, 

och det är enligt den dramaturgin de berättar om sin förlossning, följden blir att en sorts berättelser 

hörs mest (Nylund Skog 2011:48). De berättelser som avviker från normen varnas det också ofta för 

bland barnmorskor och på föräldrakurser, då man menar att de berättas i syfte att  skrämma blivande 

mammor. Tystnaden kring dessa avvikande upplevelser betraktas då som hänsynsfull och 

eftersträvansvärd (Nylund Skog 2002:61f).

Talet om förlossningar fungerar alltså normerande, och även i populärkultur och media skildras 

förlossningar nästan bara på ett  sätt. I filmer och romaner visas förlossningens utdrivningsskede; 

när barnet ska krystas ut. Sällan visas den långa öppningsfasen som leder fram till själva födandet 

(Nylund Skog 2002:87), eller efterbördsskedet när moderkakan ska ut, och efterföljande 

undersökning när eventuella stygn i kvinnans underliv ska sys. Baserat på mina egna iakttagelser av 

förlossningsberättelser och populärkulturella skildringar av förlossningar skulle jag, i väldigt 

förenklade drag, sammanfatta skildringen av en normal förlossnings händelseförlopp så här:

Detta är en enkel beskrivning av vad som oftast framställs som ett normalt  förlossningsförlopp, 

som ligger nära det fysiologiska förloppet som delas in i tre skeden; öppningsskedet då kvinnans 

livmoder vidgas och barnet pressas ner i hennes bäcken, utdrivningsskedet då barnet föds fram och 

efterbördsskedet då moderkakan ska ut (Hogg 2009:248). Som synes saknas efterbördsskedet i 

illustrationen ovan, och de moment som jag ringat in är de som ges mest fokus i populärkulturella 

skildringar. Det finns många fler normer, bland annat om hur föderskan ska känna och agera. Men 

bara med denna enkla illustration går det att visa hur alla händelseförlopp som drastiskt avviker från 

normen ovan blir onormala och avvikande; exempelvis en förlossning som inte startar av sig själv, 

som slutar i akutsnitt eller där barnet inte får vila på mammans bröst efteråt.
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I takt med medicinens och teknikens framsteg har också förlossningens fokus ändrats; från att 

förut ha handlat om mammans och barnets hälsa och överlevnad till att  nu handla om kvinnans 

förlossningsupplevelse (Waldenström 2007:149). Vårt samhälle präglas av nyliberala tankar om 

individens frihet att själv välja sitt  liv (Wottle och Blomberg 2011:102), och i linje med dessa 

tankegångar uppmanas kvinnan på föräldrakurser, i förlossningsbrev och i självhjälpsböcker att 

själv ta kontroll och välja sin egen förlossning. 

I mitt narrativa angreppssätt ser jag mina informanters berättelser som delar av en svensk kulturell 

kontext; de uppkommer i relation till normer, värderingar och sociala processer (Johansson 

2005:241). I min uppsats kommer jag att undersöka hur tre föderskor i Umeåområdet, vars 

förlossningar avviker från normen, genom sina berättelser gör sina upplevelser begripliga.

1.2 Förlossningar som forskningsfält
Merparten av forskning om barnafödande ur ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt  perspektiv 

utgår från ett  genusteoretiskt/feministiskt perspektiv. Det som skiljer de forskare som jag valt att 

läsa är sättet på vilket de tar sig an det som av Tess Cosslett (1994:4) definieras som två 

dominerande officiella normer kring förlossningar i vår kultur; ”naturlig” förlossning och 

medikaliserad förlossning. 

Att definiera begreppet ”naturlig” är inte helt  enkelt, då vad som ingår i begreppet omförhandlas 

för att passa sitt syfte (Nylund Skog 2011:45f). Begreppet ”naturlig” kan innebära att  föda hemma, 

att  inte ta någon smärtlindring eller att inte forcera förloppet på medicinsk väg. Men det naturliga 

födandet är en konsekvens av det biomedicinska, och därför också beroende av säkerheten som 

medicinen erbjuder (Nylund Skog 2002:200f). Den definition jag anser passande i en nutida svensk 

kontext är normer där föderskan ses som aktiv med kontroll över sin egen kropp och sitt födande, 

men med tryggheten som sjukhusmiljön erbjuder med sin övervakning och kontroll av förloppet. 

Att föda ”naturligt” kan alltså vara att  föda vaginalt på sjukhus, men utan epiduralbedövning, 

sugklocka eller tång, och med en föderska som är närvarande och aktiv. Detta är en konsekvens av 

att  idéerna om det ”naturliga” födandet har inkorporerats i den biomedicinskt organiserade 

verksamheten (Nylund Skog 2011:46). Oavsett vilken betydelse man lägger i begreppet  måste man 

vara medveten om att det är laddat med värderingar där det naturliga står för det  goda (Hagström 

1998:192). Med medikaliserad, medicinsk, teknisk eller teknokratisk1  förlossning menar jag att 

förlossningsförloppet, föderskan och barnet övervakas och kontrolleras på sjukhus. Lena Marander-
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Eklund visar i sin artikel Naturlighet och medikalisering i kvinnors förlossningsberättelser (2000) 

just att  de två normerna till viss del handlar om olika saker; normen om naturlighet handlar om 

kvinnans upplevelse och ”sökandet efter den inre rösten i kontakt med den egna 

kroppen” (2000:93), medan den medicinska normen innebär trygghet med frihet från risk för 

mamma och barn. Dessa två normer existerar dock inte som ”rena”, statiska kategorier utan går hela 

tiden in i varandra.

För att förstå dessa två normer bättre vill jag ge en översikt över kritiken som framförts både mot 

medikaliserade och ”naturliga” förlossningsnormer. Ända sedan 70- och 80-talen har många 

feminister riktat stark kritik mot medikaliseringen av graviditet  och barnafödande. Iris Marion 

Young menade i sin artikel Pregnant Embodiment: Subjectivity and alienation (1984:55) att kvinnor 

alieneras från förlossningen då kontrollen flyttas från kvinnan till medicinen, som definierar 

förlossningen som en sjukdom. Även antropologen Robbie Davis-Floyd betraktar den 

medikaliserade förlossningen som ett uttryck för en patriarkal vilja att kontrollera födandet och 

förneka kvinnor deras makt som föderskor. Hon beskriver graviditet och barnafödande som en 

övergångsrit där en teknokratisk världsbild  förs över till kvinnan (Davis-Floyd 2003:305). 

Denna kritik har, speciellt bland medelklassen, resulterat i ett starkt  kulturellt framhållande av 

”naturligt” födande där föderskor motsätter sig medicinska och tekniska procedurer för att bibehålla 

en känsla av kontroll och egenmakt, visar Michele L. Crossley (2007:543) i sin studie från 

Storbritannien där hon har undersökt vilken möjlighet kvinnor har att välja sin förlossning, och 

vilka konsekvenser starka normer om ”naturligt” födande kan ha för en föderska som inte lever upp 

till dessa. På 1990-talet höjdes nämligen röster som menade att kritiken av den medikaliserade 

förlossningen har inneburit ett  förespråkande av ”naturliga” förlossningar, vilket kritiserades av 

bland annat poststrukturalistiska feminister som Ellen Annandale och Judith Clark (1996). De 

menar att framställningen av kvinnor som passiva objekt under medicinens och teknikens kontroll 

(1996:30) gör det omöjligt att se kvinnor som aktiva med makt över kontrollen – erfarenheter som 

kvinnor även kan uppleva vid en medikaliserad förlossning. De kritiserar också förespråkandet av 

”naturliga”  förlossningar för att denna norm osynliggör skillnader kvinnor emellan och egentligen 

riktar sig till en privilegierad, vit, medelklass (Annandale & Clark 1996:30). Även fast det finns 

mycket forskning som tar sig an spänningarna och motsättningarna mellan ”naturlig” och 

medikaliserad förlossning så finns det förvånansvärt  lite forskning som tar sig an detta ämne ur 

föderskornas egna perspektiv (Crossley 2007:547).

Som jag visat ovan finns det alltså olika ingångar att ta sig an ämnet reproduktion, beroende på 

vilken ingång man väljer kan man komma åt olika aspekter. Ett strukturalistiskt synsätt illustrerar på 

Susanna Bergström, Genusvetenskap: Makt och kön C, Ht 2012

7



ett tydligt sätt isärhållandets logik, men jag sällar mig här till den poststrukturalistiska kritiken och 

menar att en strukturalistisk ingång fungerar universaliserande då den gör kvinnor till en homogen 

kategori och osynliggör skillnader kvinnor emellan. Annandale och Clarks förståelse (1996) gör det 

möjligt att analysera skillnader mellan kvinnor och deras upplevelser (Zadoroznyj 1999:270). De 

står för ett poststrukturalistiskt angreppssätt där de vill dekonstruera den binära uppdelningen 

mellan kvinnor och män, som de menar fungerar universaliserande, då denna fokuserar likheter 

inom grupperna men blundar för skillnader. I en kontext om reproduktion betyder detta att de vill 

frikoppla kvinnor från den historiska associationen med fortplantning som länge har upprätthållit 

den manliga hegemonin (Annandale & Clark 1996:38f). Ett starkt isärhållande av natur  och kultur 

kan också lätt ge uppfattningen att dessa går att särskilja, och att det naturliga skulle vara något 

ursprungligt och eftersträvansvärt. Begreppet ”naturlig” är alltid knutet till sin kulturella kontext; 

vad vi anser vara naturligt beror på vad vi anser vara icke-naturligt (Mansfield 2007:1085). 

Det finns också forskning som behandlar just  traumatiska förlossningsupplevelser. Rakime Elmir, 

Virginia Schmied, Lesley  Wilkes och Debra Jackson visar i sin metaetnografiska artikel (2010), där 

tio studier om kvinnors upplevelser av traumatiska förlossningar granskats, att vårdgivarnas 

agerande och bristen på kontroll har stort inflytande på kvinnornas negativa upplevelser. Cheryl T. 

Beck, professor i omvårdnad, (2004) har analyserat skrivna förlossningsberättelser av mödrar 

boende i Nya Zeeland, Australien, USA och Storbritannien om deras upplevelser av traumatiska 

förlossningar. Hon fann att  definitionen av förlossningen som ett trauma låg hos föderskan själv; 

inte hos förlossningsvården, och att upplevelsen var starkt sammankopplad med personalens 

agerande, men även med kvinnans förväntningar inför förlossningen.

I Sverige har barnmorskan och professorn Ulla Waldenström i en undersökning studerat  drygt 

3000 kvinnors upplevelse av barnafödande, kallad KUB-studien (Waldenström 2007:9). Den visade 

att  24 procent av kvinnorna hade blivit mer negativa när de tillfrågades ett år efter förlossningen, 

jämfört med hur de skattade sin upplevelse endast två månader efteråt. Detta tyder på att en svår 

förlossning kan ta tid att bearbeta. Dessa kvinnor hade ofta haft en svår förlossning med stark 

smärta eller akut  kejsarsnitt, de hade också ofta upplevt  ett otillräckligt stöd av barnmorskan 

(Waldenström 2007:144).

Det finns också forskning om förlossningsupplevelser ur ett genusperspektiv. Sociologerna 

Claudia Malacrida och Tiffany Boulton (2012) har i en kanadensisk studie undersökt kvinnors val 

av förlossning  (medikaliserad, planerat kejsarsnitt, ”naturlig”) kopplade till olika föreställningar 

om kvinnlighet och visar att ett val aldrig kan vara fritt – utan alltid är påverkat av normer. 
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I Sverige verkar etnologen Susanne Nylund Skog, som i sin avhandling Ambivalenta upplevelser 

& mångtydiga berättelser: En etnologisk studie av barnafödande (2000) har analyserat erfarenheter 

och uppfattningar om barnafödande som kommit till uttryck i förlossningsberättelser, samt kopplat 

dessa berättelser till genus. Jag tar avstamp i hennes forskning, som till stor del bygger på 

förlossningsberättelser insamlade på 1990-talet. Mitt  bidrag är mitt fokus på kvinnors berättelser om 

just jobbiga förlossningsupplevelser, inte förlossningsupplevelser generellt. Mitt syfte är att 

undersöka hur kvinnorna själva gör sina upplevelser begripliga i relation till de könade normer 

kring förlossningar som märks i deras berättelser. Uppsatsen är också intressant eftersom att 

intervjuerna är insamlade 2012, och alltså säger något om upplevelser som kan vara möjliga nu.

1.3 Syfte
Syftet med min uppsats är att genom kvinnors berättelser om jobbiga förlossningsupplevelser 

undersöka hur de gör sina upplevelser begripliga i relation till de könade normer om förlossningar 

som märks i deras berättelser.

Mina övergripande frågeställningar är:

Vilka normer kopplade till kvinnlighet går att se i kvinnornas berättelser? 

Hur positionerar de sig själva/sina upplevelser i förhållande till dessa normer?

2. Teoretiska verktyg och begrepp
2.1 Ett narrativt angreppssätt
Vad är skillnaden mellan en berättelse och ett minne? Adelswärd (1997:201) menar att det inte går 

att  göra någon enkel uppdelning, i stället blir berättelsen minnet och berättelsen om din 

förlossningsupplevelse blir en berättelse om dig själv och ditt liv. Det är du som berättar som 

signalerar för lyssnaren vad du tyckte var bra, dåligt, jobbigt och roligt genom uttalade och 

underliggande värderingar. Berättelser är en del i formandet av våra identiteter – och berättelser är 

hur vi gör våra upplevelser och vår omvärld begripliga. 

Vad är då ett narrativ, eller med andra ord, en berättelse? Adelswärd (1997:210) hänvisar via 

diskursforskarna Tannen (1984) och Polanyi (1989) till tre kriterier: för det första måste texten 

handla om händelser i det förflutna (men kan ha en betydelse för framtiden). För det  andra måste 

berättelsen ha en poäng, och för det tredje måste berättelsen kunna anpassas till ett grundmönster. 

Ett sådant mönster är exempelvis William Labovs strukturella element som jag återkommer till 

längre ned.
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Berättelser har traditionellt  studerats med utgångspunkt från sin interna struktur, oberoende av sin 

kulturella kontext och sociala processer (Adelswärd 1997:200), men jag ser, liksom Johansson 

(2005), berättelserna som en del av en ”pågående konstruktion av historia, kultur och 

själv” (Johansson 2005:223). Genom berättelserna konstruerar vi oss själva och vår syn på 

omvärlden. Detta synsätt innebär att jag ser både dominerande normer och språk som sociala 

praktiker; ”sociala identiteter ses som komplexa, skiftande och diskursivt konstruerade – och 

därmed också föränderliga” (Johansson 2005:163). Försök har gjorts att utveckla feministiska 

varianter av narrativ teori där både texten och den sociala kontexten är närvarande (Lanser 1986, 

refererad i Johansson 2005:164). Detta för att  dekonstruera de universaliserande anspråk och binära 

tänkande som den traditionella narratologin kan sägas ha (Johansson 2005:164).

Ett narrativt angreppssätt möjliggör insikter i både berättelsers betydelser och hur berättelser 

påverkas av sociala, kulturella förhållanden. Jag menar, som Anna Johansson (2005) att en 

livsberättelse alltid berättas ”i enlighet med kulturella konventioner och i relation till de olika 

diskurser/offentliga berättelser som dominerar det sociala och kulturella sammanhang som 

berättaren lever i” (Johansson 2005:241). Att berätta sin livsberättelse är en aktiv handling, ett 

performance, som sker i relation med en publik av något slag – i mitt fall med mig som lyssnare och 

intervjuare. 

Med ett konstruktionistiskt perspektiv betonas de narrativa medlen som berättarna använder, i 

stället för att fokus riktas mot vad som ”faktiskt” hände. Johansson beskriver, via Bar On & Gilad 

(1994), och Adelswärd (1997), att ett skifte har skett mellan en absolut ”historisk sanning” till en 

relativ, ”narrativ sanning”, vilket hänger ihop med synen på minnet  som en social och kulturell 

praktik – en process som sker i ett  sammanhang, inte som att minnet innehåller olika fakta som vi 

bara kan ”hämta upp” (Johansson 2005:222). I min analys är jag intresserad av kvinnornas 

berättelse om sin upplevelse – inte att försöka slå fast  en objektiv sanning om vad som faktiskt 

hände. 

2.2 Kön som analytisk kategori

Inom feministisk forskning råder nästintill enighet om att manligt och kvinnligt är sociala 

konstruktioner. Många feministiska teoretiker gör också en uppdelning mellan kön och genus där 

kön står för ett  biologiskt kön, exempelvis könsorganet, och genus står för det sociala. Judith Butler 

kritiserar detta och menar att en sådan uppdelning riskerar att återskapa föreställningen om att det 

existerar en ursprunglig kvinnlighet och manlighet. I stället menar hon att kön är ”en effekt  av våra 

sociala och kulturella föreställningar om vad biologiskt kön är” (Ambjörnsson 2006:110), och att 
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det inte går att göra någon uppdelning mellan biologi och kultur. Det finns också feministisk 

forskning om medicin där det  biologiska könet ifrågasätts, ett sådant exempel är Emily  Martin 

(1991, refererad i Ambjörnsson 2006:110f) som i sin artikel The egg and the sperm granskar hur 

amerikanska läroböcker beskriver reproduktionsprocessen. Hon finner att  spermien beskrivs  

positivt, som aktiv vinnare av en tävling där den starkaste penetrerar ägget. Ägget beskrivs som 

passivt när det transporteras genom äggledaren och inväntar en spermie. Martin menar att förloppet 

lika gärna skulle kunna beskrivas som att ägget  väljer ut och släpper in den mest lämpade spermien. 

Hennes syfte är dock inte att  finna ett ”rätt” sätt att beskriva biologiska processer utan att visa att 

våra föreställningar om biologi och reproduktion är omöjliga att förstå bortom vår kulturella kontext 

– våra föreställningar om manligt och kvinnligt; ”föreställningar som i dagsläget handlar om män 

som aktiva, konkurrensinriktade tävlingsmänniskor, och kvinnor som passiva, omhändertagande 

och inväntande” (Ambjörnsson 2006:111).

Jag delar Butlers syn på kön och tror inte att det  går att göra en enkel uppdelning mellan biologi 

och kultur, jag menar att synen på kön är beroende av sin kontext; vilka egenskaper som anses 

kvinnliga varierar över tid och plats. Enligt Butler upprätthålls heterosexualitet och dikotomin 

mellan manligt  och kvinnligt genom upprepning (Butler 1996:175). Ur detta perspektiv finns alltså 

ingen sann kvinna, ingen exemplarisk föderska eller ett önskvärt  sätt att föda barn på. Kvinnlighet 

är något socialt  konstruerat som hela tiden måste gestaltas, alla dessa upprepningar gör sedan att  en 

föreställning om en ”naturlig” kvinna växer fram. På samma sätt kan man betrakta 

förlossningsberättelser – en ständig upprepning leder till en härskande norm, och normen beskriver 

också hur föderskan ska vara; exempelvis intuitiv, påläst osv.

2.3 Normalisering och makt
Inom poststrukturalismen betraktas språket  som centralt för skapandet av världen och våra 

identiteter. Michel Foucault menar att språket är avgörande för vår syn på oss själva och 

verkligheten;   vi får våra identiteter genom språket. När vi på 1800-talet började klassificera och ge 

samhällsmedborgarna diagnoser som hysteriska eller homosexuella skapades en rad nya identiteter 

(Foucault 2002:111). På samma sätt kan talet  om exempelvis naturliga förlossningar bidra till 

föderskors identitetsskapande då de förstår sin egen upplevelse – och sig själva utifrån normer. 

Detta sätt att klassificera människor fungerar normerande och är ett sätt att  utöva makt då vissa 

människor betraktas som mer normala och önskvärda än andra. Detta går också att koppla till talet 

om exempelvis ”naturliga” förlossningar då föderskor antingen bekräftas av talet och förstår sig 

själva utifrån normen, eller positioneras som avvikande. På detta sätt sorteras människor in i 
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normala och onormala, bra och dåliga. Foucault menar också att maktutövningen i dag sker hos 

individerna själva; vi är så rädda för att inte passa in att vi självmant följer normer (Ambjörnsson 

2006:46f).

Makten finns alltså överallt och är både repressiv och produktiv; när en föderska förstår sin 

upplevelse som en lyckad förlossning och efteråt ser sig själv som stark, kvinnlig och duktig har 

hon bekräftats av normen och blivit  en duktig föderska, en duktig kvinna. Enligt  Foucault finns vi 

inte bortom maktrelationer, dessa är själva utgångspunkten för hur vi uppfattar oss själva (Foucault 

2002:105). 

Begreppet normal avser både det  mest vanligt förekommande, och det  eftersträvansvärda, detta 

gör att  begreppet fungerar reglerande (Ambjörnsson 2003:21), för att förstås som normal och 

begriplig måste vi förhålla oss till de sociala och kulturella regler som finns (Ambjörnsson 

2006:137f).

2.4 Min position 
Jag skulle inte ha skrivit den här uppsatsen om jag själv inte hade haft en traumatisk 

förlossningsupplevelse i bagaget. Åtminstone tror jag inte det. Min upplevelse tog mig väldigt lång 

tid att sätta ord på och förstå, ända sedan förlossningen för drygt ett och ett halvt år sedan har jag 

bearbetat händelsen. Jag skrev min b-uppsats i genusvetenskap om detta, och skriver nu c-uppsats i 

samma ämne. Detta sökande efter förklaringar, efter normer och strukturer har hjälpt mig att se att 

det jag råkade ut för inte var okej och att det inte var mitt fel. Anledningen till att det kunde hända 

tror jag ligger djupt rotad i föreställningar om förlossningar som någonting naturligt, som alla 

kvinnor ska klara av. Allt som har att  göra med förlossningssituationen görs naturligt och därmed 

önskvärt; smärtan är god för den hjälper dig att komma närmre ditt  barn, rädslan ska mötas och 

kontrolleras av den aktiva föderskan (Bergström 2012). Men när något händer under förlossningen 

som går utanför mallen, hur ska föderskan då förstå sin upplevelse? När, som det var för mig, 

personalen inte har tid att närvara och stötta vid det som ska vara den viktigaste händelsen i ditt liv, 

när smärtan är outhärdlig eller när man blir överkörd och efteråt får sitt underliv ihopsytt under 

fasansfulla former. Hur ska man som föderska förstå dessa händelser? Är den smärtan naturlig? Är 

behandlingen okej? Är den upplevelsen normal? Ska det vara så här att  föda barn? Är det något jag 

över huvud taget ska prata om – för kvinnor ska ju klara av att föda, det har de gjort i alla tider. 

Om min förlossning varit ”lyckad” hade jag kanske känt mig stark, duktig och kvinnlig, i stället 

för ledsen, kränkt och rädd. Men jag är förbannad också, och det är ilskan som driver mig att  hela 
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tiden söka pusselbitar och försöka förstå vad det är som gör att kvinnor i ett välfärdsland som 

Sverige kan ärras för livet genom att  föda barn. Vi måste förstå för att kunna förändra.

3. Metod
3.1 Urval
För att hitta mina informanter använde jag mig i första hand av olika internetforum. Ett forum som 

är lätt  att hamna på efter en sökning på något som har med graviditet och förlossning att göra är 

sajten Familjeliv (www.familjeliv.se). Ett  forum med väldigt aktiva användare, där många som inte 

själva är medlemmar ändå kan gå in och läsa. Jag startade nya trådar i deras forum och efterlyste 

kvinnor med jobbiga förlossningsupplevelser som fött barn i Umeå de senaste fem åren. En kvinna 

hörde av sig ganska snabbt via mejl, sedan tog det stopp. Jag försökte utvidga mina sökningar och 

testade att  göra samma sak på ett forum som heter Allt för föräldrar (www.alltforforaldrar.se), men 

ingen hörde av sig. Jag beslutade mig att i nästa steg höra av mig till bekanta på Facebook 

(www.facebook.com) och höra om de i sin tur hade några vänner med jobbiga 

förlossningsupplevelser som de kunde fråga, detta gav ingenting och jag tog då kontakt med en 

kvinna som jag haft kontakt med över internet en gång tidigare, om just jobbiga förlossningar, och 

hon ville ställa upp. Den tredje intervjupersonen är en kvinna i min bekantskapskrets som själv 

erbjöd sig att vara med.

Urvalet av informanter gjordes alltså systematiskt efter kriterier som jag på förhand satt upp; jag 

sökte efter kvinnor med jobbiga förlossningsupplevelser, inte efter vilka kvinnor som helst som 

hade fött barn. Jag ville helt enkelt hitta personer som kunde belysa det jag var ute efter att 

undersöka (Holme & Solvang 1997:101).

Min uppsats handlar alltså inte uttryckligen om kvinnor som haft traumatiska förlossningar, även 

om två av mina informanter själva uttryckte sig i dessa termer när de berättade om sina upplevelser. 

Jag ville söka bredare, och låta kvinnorna själva få definiera vad som var en jobbig 

förlossningsupplevelse. Detta ser jag både för- och nackdelar med. Fördelarna var att jag lättare 

kunde hitta informanter och att jag på det viset öppnade för kvinnor som kanske inte, när de 

jämförde sig med normer om vad som ingår i ett trauma, tyckte att de kvalade in i undersökningen. 

Nackdelarna som jag ser är att det var svårt för kvinnorna att veta vad jag egentligen menade med 

”jobbig förlossningsupplevelse”, en av informanterna sa uttryckligen att hon inte visste om hennes 

berättelse passade in, jag förklarade då att definitionen ligger hos kvinnan själv. I efterhand kan jag 

alltså konstatera att det sätt jag valde att formulera mig på kan ha fungerat minst lika uteslutande 

som en formulering med tydliga kriterier skulle gjort, fast det inte alls var min tanke. 
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Eftersom att syftet med min uppsats är att undersöka hur kvinnor med jobbiga 

förlossningsupplevelser förstår sin upplevelse i relation till föreställningar om kvinnlighet, 

föreställningar som jag menar att normer om normala/önskvärda förlossningar bygger på, så var det 

inte relevant att de ska ha varit med om vissa saker, eller känt vissa känslor. I stället var det relevant 

att kvinnan själv ansåg sin upplevelse vara jobbig, för med den vetskapen kunde jag utgå från att 

hon inte (fullt ut) bekräftats av normen – som den som har en bra förlossningsupplevelse gör.

I mina urvalskriterier ingick också att kvinnorna skulle ha fött barn på Norrlands 

Universitetssjukhus de senaste fem åren. Att de hade erfarenheter från samma 

förlossningsavdelning var viktigt för mig om jag senare vill skriva fler uppsatser och beröra ämnet 

från andra perspektiv; om jag exempelvis vill studera politikerbeslut, framställningen av dessa i 

lokalmedier, intervjua barnmorskor eller förlossningsläkare så kan det vara en fördel att ha kvinnors 

berättelser om svåra förlossningar från samma kontext. 

Jag har också själv fött barn på samma sjukhus och kan relatera till miljön, jag vet hur rummen ser 

ut, vilka hjälpmedel som finns till hands. Jag har också träffat en del av personalen vilket så klart 

kan påverka mina tankar om det mina informanter berättar. Men, bara en av informanterna nämnde 

barnmorskorna vid namn, och dessa namn var på personer som jag inte känner till.

Med tanke på Ulla Waldenströms undersökning, som jag presenterade på sidan 8, där hon visar att 

tiden påverkar kvinnors upplevelse av förlossningen (Waldenström 2007:144) så kan det vara av 

vikt att veta att  mina intervjupersoner vid tillfällena för våra samtal fött sina barn för fyra månader, 

sex månader och två och ett halvt år sedan. Hade jag frågat kvinnorna om deras upplevelser just 

efter förlossningen, eller om ytterligare ett halvår hade jag kanske fått  andra svar (Waldenström 

2007:142). En av informanterna har ett barn sedan tidigare, medan de andra två var förstföderskor. 

3.2 Intervjuer
Intervjuerna var semistrukturerade, men med fokus på kvinnornas egen berättelse. Jag bad 

kvinnorna att själva berätta om sina upplevelser, när de berättat klart återvände jag till vissa delar i 

berättelsen som jag ville belysa ytterligare. Genom följdfrågor och min önskan att belysa vissa delar 

i berättelsen fler gånger deltog jag aktivt i intervjun. Jag betraktar intervjutillfällena som ett socialt 

möte där en viss kunskap konstrueras och jag ser mig själv som medskapare i den processen 

(Johansson 2005:251f).

Jag bad informanterna att själva berätta om sin upplevelse genom att ta avstamp  i slutet på 

graviditeten, berätta om förlossningen och första tiden efter. I intervjuerna berättade informanterna 

om konsekvenser som upplevelsen gett dem i form av fysisk smärta, försämrat sexliv, psykiska 
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men, problem med amning, problem med anknytning. En av informanterna upplevde också en 

väldigt jobbig första tid efter förlossningen med stark smärta efter problem med 

epiduralbedövningen, hennes berättelse handlade mycket om upplevelsen av detta. Även fast jag 

tycker att dessa saker är väldigt intressanta och väl värda att belysa så har jag ändå valt att begränsa 

mig till just förlossningsupplevelsen för att kunna genomföra min analys.

Informanterna visste att jag också gått igenom en jobbig förlossning, detta var viktigt då 

kvinnornas berättelser kunde sett annorlunda ut om de varit riktade till någon som inte har fött barn, 

eller till någon som har bra erfarenheter av att föda; då hade risken varit  att de skulle kunnat känna 

det som att deras upplevelser ifrågasattes (Adelswärd 1996:16). När intervjun var slut fortsatte 

samtalet och jag var då villig att dela med mig av mina erfarenheter när informanterna undrade. 

Särskilt två av kvinnorna uttryckte också glädje över att få prata om sina upplevelser, och menade 

att det var ett viktigt led i deras bearbetande av sina upplevelser.

Intervjuerna spelades in, något jag informerade mina informanter om i förväg, med en försäkran 

om att endast jag skulle lyssna på inspelningen. Att bli inspelad verkade inte bekomma någon av 

dem, ”så länge jag slipper höra det själv” som en av dem sa.

Holme och Solvang skriver i Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) 

om fyra huvudelement som är avgörande för resultatet av den kvalitativa intervjun; 

undersökningens teman, roller, aktörer och kulisser (1997:106). Olika teman kan vara olika svåra att 

tala om, för både forskare och intervjuperson, i mitt fall kan att berätta om sin jobbiga förlossning 

göra att man helt plötsligt upplever känslor av rädsla, vanmakt eller blir ledsen. Men för många är 

det så vanligt att prata om sin förlossning, att det sker nästan automatiskt. 

Roller är de förväntningar som informanten och forskaren har på varandra. Informanten kan ha en 

uppfattning om vad forskaren ”är ute efter” och därför försöka svara på ett visst sätt, medan 

forskaren kan behandla olika informanter olika exempelvis beroende på deras yrke och sociala 

status. Detta har jag försökt vara uppmärksam på genom att betona att det är informanternas 

berättelser jag är intresserad av, och när jag sökte efter mina informanter var jag noga med att säga 

att det inte finns några ”fel svar”, utan att det är hennes egen upplevelse som står i fokus. 

Tillbaka till Home och Solvangs element; aktörer – aktörens förmåga att delta i det samspel som 

intervjun innebär – här är det min uppgift som forskare att se till att informanten känner sig trygg, 

och att  jag inte går för fort fram eller pressar informanten. Till sist är kulissen, alltså miljön för 

intervjun viktig. Jag valde att fråga informanterna själva var de föredrog att ses, men jag betonade 

att det skulle vara på ett ställe där vi kunde prata ostört och där de kände sig trygga. Två av 
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informanterna ville komma hem till mig, den tredje besökte jag hemma hos henne (Holme & 

Solvang 1997:106f).

Etiska överväganden är också en viktig del i forskning, detta innebär i mitt fall att informanterna 

måste veta vad det är de deltar i, och själva välja att delta, något som utgör grunden för att skapa 

förutsättningarna för den tillit som metoden att arbeta med kvalitativa intervjuer kräver (Holme & 

Solvang 1997:105). Men även om informanterna själva valt att delta, och även om jag anonymiserar 

dem i min uppsats så finns det ändå etiska spörsmål som tål att tänkas på. Mina intervjuer kan göra 

något med informanterna som jag inte hade tagit  med i beräkningen, kanske skapar jag 

förväntningar hos dem som jag inte kan uppfylla, kanske startade vårt samtal processer hos dem 

som jag inte har möjlighet att följa upp. Risken finns också att jag har fått mina informanter att 

lämna ut  sig på andra sätt än vad de tänkt sig (Holme & Solvang 1997:32). Detta är frågor som jag 

har funderat på under processen, och lösningen för mig blev att tydligt informera mina informanter 

om att de hade rätt att avbryta intervjuerna när de ville och att de hade möjlighet att stänga av 

bandspelaren om de ville berätta något som de inte ville skulle komma med på band. I slutet av 

varje intervju var jag också noga med att fråga hur det kändes att ha pratat med mig om det här. Jag 

ville till varje pris undvika att kvinnorna skulle känna sig överkörda av mig på något vis, eller gå 

därifrån med känslan av att ha lämnat ut sig ”för mycket”. Att bygga upp ett förtroende kändes 

viktigt för mig, och att sedan förvalta det förtroendet. 

3.3 Transkribering
Min första intervju transkriberade jag först till punkt och pricka, varje litet ”mm” var utskrivet. Men 

detta gjorde det  svårt att utläsa några längre berättelser, så efter att ha läst ordentligt om metoder för 

transkribering valde jag att göra på ett liknande sätt  som Adelswärd (1996:36). Jag har använt 

traditionell stavning, vilket medför att  dialekt och individuella språkliga drag försvinner. Detta kan 

ses som en förlust, men också som något positivt  då läsaren inte bedömer citaten utifrån 

föreställningar kopplade till olika dialekter. Jag har också infört styckesindelning, samt tagit bort 

mina egna ”mm”, ”just det”, som fungerar som stödsignaler i intervjun. Frågor som för berättelsen 

framåt, eller för in den på ett nytt spår har tagits med. Jag har valt att skriva det som berättaren gör, 

som exempelvis skrattar, kursivt inom parentes.

3.4 Analys
I min formanalys av intervjuerna har jag utgått från det värderande elementet i Labov och Waletskis 

modell (1972, refererad i Johansson 2005:191). Modellen bygger på ett antal strukturella element 
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som en berättelse är uppbyggd av. Dessa är: sammanfattning (abstract), orientering (orientation), 

händelse (complicating action), värdering (evaluation), resultat eller upplösning (result or 

resolution), slutkläm (coda). 

De utvärderande satserna (evaluation) svarar på frågor som: vad är poängen? Labov skiljer mellan 

extern och intern värdering. Extern värdering innebär att berättaren ställer sig utanför berättelsen 

och själv värderar händelserna, till exempel ”Det var verkligen häftigt” (Johansson 2005:191). 

Intern värdering innebär att berättaren exempelvis byter tempus från imperfekt till presens, 

använder pronomenet man eller med redovisningar förklarar sina handlingar eller känslor 

(Adelswärd 1997:214f).

Eftersom att jag är intresserad av att undersöka berättelserna kopplade till en sociokulturell 

kontext, och eftersom att  min definition av berättelse är vidare än Labovs, som exempelvis kräver 

kronologisk tidsföljd (Johansson 2005:196), så har jag valt att, i enlighet med Adelswärd (1997) och 

Johansson (2005), ta fasta på det Labov kallar för berättelsernas poänger. 

Enligt samtalsforskaren Livia Polanyi (1989, refererad i Johansson 2005:196) kan muntliga 

berättelser om personliga erfarenheter ge kunskap om centrala begrepp i vår kultur: ”För att bli 

erkända som kulturella ’sanningar’ måste en berättelses poäng vara framträdande kulturellt  material 

som medlemmarna av kulturen kan enas om” (Johansson 2005:196). Genom att  analysera de 

värderande elementen i berättelser kan man finna kulturella mönster.

Adelswärd skiljer på olika sorters poänger: berättelsepoäng, berättarpoäng och underliggande 

poäng. Jag har valt att fokusera på den underliggande poängen, som Adelswärd kallar för 

berättelsens sensmoral eller moraliska poäng. Denna poäng ger uttryck för kulturella innebörder 

”och kan därför frilägga de implicita värdesystem som förknippas med dessa kulturella 

innerbörder” (Adelswärd 1997:212ff). Exempel på en underliggande poäng skulle kunna vara 

identiteten som föderska, och poängen kan synliggöra vad berättaren anser vara en ”god” föderska.

För att metodiskt frilägga berättelsernas underliggande poänger, svara på frågan vad kvinnorna 

vill säga med sina berättelser har jag med inspiration av Adelswärd (1997:214ff) valt att göra både 

en innehållsanalys där jag med hjälp  av kodning identifierat ytliga och underliggande teman för att 

få svar på frågan : Vad handlar berättelsen om? Jag har också gjort en formanalys där jag undersökt 

tempusbyte, pronomenval och redovisningar. Jag har sedan studerat samspelet mellan 

innehållsanalys och formanalys för att försöka frilägga berättelsernas moraliska poänger.
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3.4.1 Formanalys
Jag valde att analysera mitt material utifrån Labovs interna värderande element. Enligt Adelswärd 

(1997) kan man komma åt berättelsernas underliggande poänger genom att studera tempusbyte, 

redovisning och val av pronomen. Därför bestämde jag mig för att  i kvinnornas berättelser 

formmässigt söka efter:

Värderande element

Interna

Tempusbyte, från imperfekt till presens

Val av pronomen: man

Redovisningar, att berättaren förklarar 
och försvarar sitt handlande

3.4.2 Innehållsanalys
Jag började med att göra en grov kodning baserat på innehåll. Jag gick igenom intervjuerna flera 

gånger, kortade ner dem genom att bestämma mig för vissa avgränsningar för att kunna genomföra 

analysen. Dessa avgränsningar innebar att jag koncentrerade mig på berättelsen om själva 

förlossningsupplevelsen och tog bort  bland annat de delar som handlade om tiden efteråt. Även fast 

allt kvinnorna berättade var intressant  så fick jag bestämma mig för att det var berättelsen om själva 

förlossningsupplevelsen och tankarna kring denna jag skulle undersöka i min uppsats. När alla tre 

intervjuer var kodade sorterade jag in koderna under olika kategorier, på det här sättet  fick jag en 

tydlig bild av vad det var kvinnornas berättelser handlade om och kunde sedan dela in dessa 

kategorier under fyra teman. 

4. Empiri
4.1 Innehållsanalys
De teman som jag såg var mest centrala i min innehållsanalys har jag valt att kalla för Traumatiska 

händelser, Emotionella trauman, Förstår inte vad som händer och Besviken på sig själv. Mina 

första två teman berör till största delen strukturer; händelser runt omkring som kvinnorna upplevde 

som traumatiska eller emotionellt traumatiska. Att jag valt att benämna händelserna och 

emotionerna som kvinnorna gav uttryck för i sina berättelser som traumatiska har sin grund i flera 

ställningstaganden. För det första menar jag, liksom Beck (2004:28), att definitionen av ett trauma 
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ligger hos föderskan själv, inte hos förlossningsvården. Det är kvinnornas egna berättelser och de 

upplevelser som uttrycks genom dessa som jag är intresserad av, och dessa berättelser vittnade om 

upplevelser som flera gånger kallades jobbiga, hemska och traumatiska. Min andra anledning är att 

jag vill ge kvinnornas upplevelser legitimitet; säger kvinnorna att de varit med om någonting 

traumatiskt så har de det – jag är som sagt inte intresserad av några ”objektiva” kriterier över vad 

som kan kategoriseras som ett trauma. Min tredje anledning är att dessa händelser och känslor så 

tydligt avviker från normen om hur en förlossning ska gå till och vilka känslor den ska medföra för 

föderskan att jag helt enkelt ville visa detta genom dessa benämningar. Det kan också tilläggas att 

Riessman (1993) menar att vi främst konstruerar narrativ när vi varit med om någonting jobbigt i 

våra liv ”often where there has been a breach between ideal and real, self and society” (Riessman 

1993:3).

Mina två sista teman berör till största delen kvinnorna själva, aktörerna, och vad som händer inom 

dem. Dessa teman har jag valt att ge mer vardagliga titlar, Förstår inte vad som händer och 

Besviken på sig själv, då jag tycker att dessa titlar på ett tydligt sätt illustrerar vad temana handlar 

om.

4.1.1 Traumatiska händelser
I kvinnornas berättelser kom det fram en rad händelser som jag valt att benämna traumatiska. Det 

var händelser som kvinnorna inte var beredda på, som de inte räknat med som exempelvis 

besvikelse och förvåning över att förlossningen inte startade av sig själv utan sattes igång av 

förlossningspersonalen, att vara fast i sängen och inte få gå runt och röra sig under öppningsfasen 

och att inte få vara med sitt nyfödda barn. Andra händelser hade att göra med personalens 

bemötande och agerande, med stark smärta, brist på kontroll och känslor av rädsla och otrygghet. 

Jag kommer först att ganska svepande ta upp ett antal exempel på traumatiska händelser som har 

att  göra med personalens bemötande och agerande, och om händelser kopplade till smärta. Jag 

kommer sedan att ge två mer djuplodande exempel.

Samtliga av mina informanter födde på sjukhus, så personalen hade en avgörande roll i 

kvinnornas berättelser där det bland annat framkom upplevelser av att vara bortglömd då nästan 

ingen kom och tittade till kvinnan. Personalen beskrevs många gånger som stressad och att det hela 

tiden kom olika personal, en del presenterade sig inte och en del berättade inte vad de skulle göra. 

En barnmorska upplevdes också som sträng och nedvärderande i sina kommentarer. Kvinnorna 

berättar också om dåligt stöd av personalen och kränkande händelser som att få underlivet 
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undersökt i ett  delat rum på BB, att tvingas ligga i en blodig säng flera dagar, ha blodiga kläder på 

sig och upplevelsen av att vara ensam då personalen upplevdes som ett team mot kvinnan.

Smärta var också en faktor som påverkade upplevelsen av de traumatiska händelserna, här 

berättade kvinnorna om att få krystvärkar långt innan det var dags att krysta, om oförmåga att 

hantera smärta, om värkstimulerande dropp som gav oerhörd smärta och gjorde så att  värkarna kom 

konstant utan paus, om att  bedövningen slutade verka och om kroppen som togs över av enorma 

krafter.

Nu till mina mer djuplodande exempel. En av kvinnorna hade en väldigt långdragen öppningsfas 

efter att  förlossningen satts i gång med värkstimulerande dropp. När det var dags att krysta tog hon i 

allt hon kunde, men ingenting hände. Rummet fylldes då med människor, och kvinnan uppfattade 

inte vad som skulle hända; att personalen tänkte använda sugklocka. 

”Jag minns att  jag var livrädd och hon stod där då den här läkaren [...] hon satte 

klockan och så när de började dra då... alltså det... man känner ju hela kroppen 

ba sugs med, men då var det det att han släppte så det var så himla otäckt, det 

ba ’poff!’ och så till och med upp i taket vart det två blodfläckar så här och så 

på barnmorskan som stod här och läkaren då, och jag minns så väl hennes 

blick.”

Ett till försök med sugklockan gjordes, med även denna gång släppte barnet.

”Ja, det var ju så himla otäckt, man låg ju bara där och vred sig i sängen och 

helt panikslagen och då säger hon ’ja, det här går inte’ ’nähä’ och alltså då när 

hon skulle dra andra gången då hörde jag nån som sa ’vi måste lägga ett snitt’ 

jaha, och då tänkte jag ’jaha ska de skära där nere eller vad ska de göra?’ för 

såna små grejer hörde man ju ändå.”

Efter att kvinnan återigen fått försöka krysta ut barnet utan framgång fördes hon till 

operationsavdelningen där de förlöste barnet med akut kejsarsnitt. 

Mitt andra mer ingående exempel på en traumatisk händelse är en berättelse om behandlingen 

efter själva förlossningen. Kvinnan hade tidigare beskrivit sin förlossning som smärtsam och 

utdragen, hon trodde att den var över när barnet var framfött men då började i stället det  som hon 

kom att uppleva som ett trauma och ett övergrepp.

”Fullt med människor i rummet som kommer in, och då är det som att man är 

som inte en människa, en patient som de kommer och säger ’hej, nu ska jag 

göra det här och jag ska göra det här’, utan bara massa människor som gör 
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massa saker, och man vet knappt ’vad händer, vad gör ni?’, man känner sig som 

jätterädd och utlämnad.”

Kvinnan var rädd och visste inte vad som hände. Moderkakan skulle ut, någon tryckte på hennes 

mage, dropp gavs för att livmodern skulle dra ihop sig och underlivet undersöktes och syddes ihop.

”Och sen att det  blir liksom det  här mer smärta och man ba ’jag orkar inte, jag 

orkar inte‘ och [...] för det  mesta om det är okej med barnet då kan det ligga 

liksom hos mamman och [...] det kanske på nåt sätt gör att man är så fokuserad 

på, alltså det blir som att belöningen är hos en och man kanske inte tänker på 

det, jag vet inte.”

Kvinnan upplevde att hon inte orkade med ytterligare smärta. Barnet hade förts iväg för 

observation för att han hade svalt fostervatten med avföring i. Kvinnan trodde att det kunde vara 

därför hon upplevde händelsen så starkt, för att hon inte fick ha sitt barn hos sig. I beskrivningen 

blev det tydligt att händelserna efter själva förlossningen inte var något som kvinnan kunnat förutse. 

Förlossningens smärta och mödor gick att göra begripliga för att i den situationen hade smärtan 

motiverats med att  den var nödvändig för att barnet  skulle komma ut. Men efterbehandlingens 

smärtor upplevde hon som ett övergrepp, där gick smärtan inte att motivera; då barnet redan är ute 

och förlossningen ska vara över.

4.1.2 Emotionella trauman
Rädd, livrädd, otrygg, överkörd, värdelös, nedvärderad, tom, sargad, liten, utlämnad, utmattad,  

ledsen, borta och mentalt slut var några av de känslor som dök upp i kvinnornas berättelser. Även 

upplevelser av panik, att inte orka mer, att gränsen var nådd och att inte orka protestera. Flera 

händelser beskrevs också som otäcka, obehagliga, osäkra, dåliga, jobbiga och traumatiska. 

Så här beskrev en kvinna sin upplevelse: 

”Jag kände att jag orkar inte mer, alltså jag orkar inte mer, [...] och jag kände 

mig så tom, så.. jag kände mig totalt...alltså sargad [...] jag kände mig som att 

jag var...ja, det är jättesvårt att  sätta ord på känslan, men alltså jag var helt rädd 

och liten...”

Känslorna framkallades av en rad olika anledningar; personalens bemötande och agerande, 

smärta, oväntade händelser, brist  på kontroll. Svåra emotioner som dessa visar på starka negativa 

upplevelser. Tydligt i mina analyser blev också att kvinnorna använde dessa emotionella uttryck för 

att  jag som lyssnare skulle inta deras berättarperspektiv. Genom att  ge uttryck för sina känslor gav 
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de mig som lyssnare snabbt en tolkningsram som jag skulle förstå händelsen utifrån. Låt mig ge ett 

exempel:

”Ja, då vart ju det här som i efterhand var väldigt otäckt, då vart det ju så att 

man var helt utmattad och ingen uppfattning, det är också att... efteråt att varför 

de inte kom hit och pratade  med mig...”

Kvinnan inledde här med att ställa sig utanför sin egen berättelse och förklara att  det hon skulle 

berätta var något som var väldigt otäckt, detta slog an tonen för resten av berättelsen och jag visste 

hur kvinnan upplevde händelsen – och alltså hur jag skulle förstå den. Hon fortsatte med att berätta 

att  hon var utmattad efter en långdragen förlossning, som ännu inte var över, och att  hon inte hade 

någon uppfattning om vad som skulle hända. Efteråt undrade hon varför personalen inte kom och 

pratade med henne nära hennes ansikte så att hon kunde uppfatta vad som hände. Förklaringarna 

som kvinnan själv erbjöd till den väldigt otäcka händelse som skulle följa var alltså: kvinnan var 

fysiskt utmattad, hon förstod inte vad som hände och personalen förklarade inte för henne.

4.1.3 Förstår inte vad som händer
Centralt i berättelserna var också känslor av maktlöshet som gestaltades i beskrivningar av 

situationer då kvinnorna inte förstod vad som hände, eller skulle hända. Informanterna berättade om 

att rummet plötsligt fylldes med människor, om slamrande vagnar, om personal som pratade nere 

vid deras fötter och inte intill deras ansikten. Om stressad personal som bara ”gjorde sin grej”. I 

detta tema ingår också traumatiska händelser som exempelvis akutsnitt och att barnet förs bort för 

observation.

Så här berättade en av kvinnorna:

”Det enda jag kommer ihåg då är ju att hon säger då, barnmorskan där, alltså 

det slamrade ju med vagnar och personal. ’Ja, nu ska vi vara två här inne.’ 

’Jaha?’ ’Och så kommer det en läkare.’ ’Jaha?’ ’Och så står det en läkare här ute 

också.’ Och då vart jag ju livrädd men jag kunde inte då sätta känslan, fingret, 

på vad det var jag kände, men du vet en blandning så här utmattad och panik 

och liv-, livrädd, och jag minns hur jag sa till hon som stod, det var ju en som 

stod här då (visar på sidan om sig själv), jag sa: ’Jag är så rädd.’ ’Jamen för 

vad?’ ’Jag vet inte, men jag är så rädd.’ Eller sa, man skrek väl. ’Varför då?’ Så 

det tycker jag var, kan jag säga efteråt, var ju som jävligt dåligt att... de liksom 

inte frågade alltså ’vad är du rädd för?’ för det fanns ju tid att kunna stötta en på 
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ett bättre sätt, aa, men då.. ja, det var ju det jag inte uppfattade heller då att de 

skulle ta sugklockan.”

När kvinnan fick veta att läkaren stod beredd utanför och att de var flera som skulle hjälpas åt 

inne i hennes rum blev hon livrädd. Personalen skulle använda sugklocka för att försöka förlösa 

hennes barn, men det uppfattade hon inte. Hon beskrev kaos, rädsla och panik och händelser som 

inte hör till normen, händelser hon inte räknat med. Detta är en beskrivning av maktlöshet och brist 

på kontroll. En händelse som upplevs traumatisk dels på grund av den oförutsedda, akuta händelsen, 

men också på grund av personalen som inte tog sig tid att stötta och förklara.

4.1.4 Besviken på sig själv
Kvinnorna uttryckte i berättelserna besvikelse över sig själva och sin (o)förmåga att föda barn. De 

var besvikna på sina kroppar, besvikna för att  förlossningen inte blev som de hade tänkt, som de 

hade velat, de kände sig snuvade på upplevelsen och på anknytningen till sina barn och de 

skuldbelade sig själva.

En händelse som framkallade besvikelse över kvinnans egen förmåga var när värkarbetet sattes 

igång med hjälp av värkstimulerande dropp, och inte startade av sig själv. 

”Jag var besviken, det kändes som att min kropp inte riktigt, varför förstår den 

inte att förlossningen börjar. Jag var besviken på mig själv liksom, och det är ju 

också så knäppt egentligen, det är ju ingenting som jag kan ’kom igen kroppen’, 

kan inte styra det. Men ändå var jag besviken på mig själv ’dåligt jobbat’, 

liksom att jag inte fixade det.”

Kvinnan beskrev en besvikelse över sin kropps oförmåga att själv sätta igång värkarbetet, men 

samtidigt uttryckte hon en oförståelse över sin egen upplevelse av besvikelse eftersom att hon inte 

själv kan styra sin kropp. Trots denna vetskap fanns känslan av besvikelse kvar, och kvinnan 

ifrågasatte om det var en riktig förlossning:

”Jag vet inte om det här.. om det gills som att det här är en förlossning, för att 

jag blev igångsatt, det känns som fusk. Så jag kände mig ändå besviken på nåt 

konstigt sätt över hur förlossningen blev, även fast den gick bra.”

En annan händelse som framkallade besvikelse var ett akut kejsarsnitt:

”Kvinnan: Man vart som snuvad på slutet där, att  det var ju så nära men ändå 

inte (gråtfärdig) att man hade fullföljt det (tystnad). 

Jag: Hade du känt att du hade velat föda vaginalt? 

Kvinnan: Aa, efteråt men kanske inte då (darrar på rösten). 

Susanna Bergström, Genusvetenskap: Makt och kön C, Ht 2012

23



Jag: Nej... På vilket sätt känns det att du blev snuvad? 

Kvinnan: (Tystnad). Jag vet inte, alltså för att det är ju som en kvinnogrej, att 

alla klarar av det, kroppen är, man är gjord för det alltså. (Tystnad.) Jamen 

alltså, det kanske är också, lite prestige också.”

Här blev det tydligt att kvinnan kände sig misslyckad för att hon inte kunde föda vaginalt. Hon 

var besviken på sin kropp, eftersom att kvinnokroppen ska vara gjord för att föda. Något som också 

bidrog till hennes känsla av misslyckande och besvikelse över sig själv var det som barnmorskan sa 

om att fortsätta försöka föda vaginalt efter att försöken med sugklocka misslyckats och det blev tal 

om akutsnitt:

”Hon ba ’jamen det är bättre, ta i nu, kom igen nu, det  är bättre än operation’ 

och då tänkte jag... Så det  har ju som etsats sig fast att hon har sagt det, för det 

kände ju jag efteråt som något nedvärderande...”

Mitt tredje exempel handlar om hur förväntningarna inför förlossningen krockar med upplevelsen. 

Inför förlossningen erbjuds man i Sverige i dag kontroller på Mödravårdscentral och att delta i 

föräldrautbildning. På denna utbildning uppmanas blivande mödrar att skriva ett förlossningsbrev 

där de ska formulera tankar kring den stundande förlossningen. En av kvinnorna berättade om detta 

så här:

”Just det där ’åh, det  är så viktigt att ni ska skriva hur ni vill ha det, det är eran 

förlossning det är så viktigt’ men det gör ju också att det blir en besvikelse på 

ett sätt att nämen jag kunde inte.. och jag var inte den där urkvinnan.”

I sitt brev hade kvinnan skrivit att hon inte ville ha epiduralbedövning då hon hört att denna kunde 

förlänga förloppet och göra att värkstimulerande dropp sattes in och detta dropp ville hon undvika 

eftersom hon hört att det ska vara väldigt smärtsamt. Hon hade också skrivit om vilka 

förlossningsställningar hon ville använda sig av.

”Jag hade skrivit ’jag vill stå på knä och föda’ alltså när det väl kom till den 

stunden så gick ju inte det heller, för de ba ’ska du stå på knä?’ jag ba ’neej, 

men alltså jag kan inte’, alltså jag bara kände, alltså jag klarade inte av... Då 

skulle jag bara stått där och skakat, jag skulle inte haft nån kraft, så då fick jag 

ligga där på rygg det var ju som det. Alltså det kändes som  på nåt sätt att 

verkligheten är annorlunda.” 
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4.2 Formanalys
De tre element som jag valt att undersöka i min formanalys är: pronomenval, tempusbyte och 

”redovisningar”. Anledningen till att jag valt dessa är att de är bra metoder för att synliggöra 

underliggande värderingar i berättelser, alltså normer.

4.2.1 Pronomenval

Pronomenet ”man”  kan användas på flera olika sätt; både när en person vill tala om människor 

generellt, men också när personen syftar på sig själv i utvidgad mening. ”Man” används ofta när en 

person vill visa att en känsla är universell, inte individuell (Adelswärd 1997:225). Något som blev 

tydligt i min analys var att informanterna ofta skiftade mellan att tala i ”jag”-form och ”man”-form. 

Så här lät det när en av kvinnorna berättade om när hennes förlossnings skulle sättas i gång:

”Ja, jag fattade som ingenting. Jag tycker att  de förklarade lite dåligt, man vill 

som veta, antingen ska de väl sätta igång eller inte. Ja, jag vet  inte, lite dåligt. 

Det var som att de förväntade sig att man själv skulle veta vad som skulle hända 

fast man aldrig har varit med om nåt sånt innan...”

Användandet av ”jag”  syftar på en individ – berättaren själv; det är hon som inte förstod och som 

tyckte att personalen förklarade dåligt. Användandet av ”man” refererar till kollektivet och myten 

(Adelswärd 1997:225). ”Man”  vill veta, det är inte bara hon som vill veta, här antyder berättaren att 

det är något som även andra i hennes situation skulle velat veta. Något jag generellt såg i mina 

intervjuer var att ”man”  ofta användes för att ge berättelsen styrka och pondus, för att visa att det 

inte var en individuell känsla som upplevdes, utan i stället visa att kvinnans känslor här var 

befogade – det var känslor och upplevelser som inte bara hon kände, utan som ”man”  kände. 

Berättande är ett sätt att positionera oss själva, genom att ge en känsla en universell förklaring i 

stället för en individuell väljer också berättaren att det är på det viset den ska tolkas. Detta kan 

också tolkas med hjälp av vad Viveka Aldeswärd fann i sin forskning; att ”man”  används för att 

aktualisera det ”normala”  och ”generella”  (1997:225), mina informanters användande av ”man” blir 

då ett sätt att normalisera deras egna känslor och upplevelser och göra dessa generella.

4.2.2 Byte av tempus

Jag valde att undersöka tempusbyten från imperfekt till presens för att en sådan övergång markerar 

en dramaturgisk höjdpunkt i berättelsen (Adelswärd 1997:222). Historisk presens är ett sätt att 

förmedla närvarokänsla, på detta sätt inbjuds åhöraren att inta berättarens perspektiv och kan också 

värdera händelsen ur detta perspektiv (Adelswärd 1997:221). Mina informanter använde sig av 

detta grepp upprepade gånger i sitt berättande, vanligast var det i någon av dessa situationer:
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• När personen spelade upp  en dialog/scen. Ibland en länge dialog, men ibland bara ett citat i 

historisk presens: ”’Du får inte, du måste hålla emot!’ [...] Och jag låg där och skrek”

• För att externt värdera: ”Det är det här som är min kritik.” 

• För att förklara/förstärka berättelsen genom att ställa sig utanför och värdera eller förklara: 

”Det vet jag att många brukar avråda från.”

Det var också tydligt att byte av tempus skedde när det var dags för berättelsens viktigaste delar, 

jag kommer att illustrera detta med ett citat som börjar när informanten fortfarande berättar i 

imperfekt. Hon har fött sitt barn och bebisen togs i väg för observation:

”... Sen så for de ju iväg med honom för han hade svalt fostervatten med bajs i 

så de var lite oroliga då, men det sa de ju knappt då, utan de ba iväg med 

honom.”

När hon sedan fortsätter att berätta om det hon upplevde som det jobbigaste med upplevelsen byter 

hon automatiskt tempus till historisk presens:

”Men det är ju sen som jag upplever det stora traumat, det är inte förlossningen 

utan det  är när man ligger där och är helt.. alltså man är så slut och så trött och 

har haft så ont och så bara börjas det...”

4.2.3 Användandet av ”redovisningar”

Med redovisningar menas att i sitt berättande förklara sitt handlande och sina känslor. Precis som 

pronomenval och tempusbyten kan också studerandet av redovisningar vara en metod att synliggöra 

de underliggande normer som informanterna förstår sig själva utifrån. Begreppet redovisningar har 

en stark koppling till västerländska uppfattningar om individualitet och personlighet; vi antas kunna 

handla fritt, rationellt och moraliskt riktigt. Vi strävar därför hela tiden efter att redovisa våra 

handlingar just för att ”bli betraktade som kapabla att handla fritt, tänka klart och uppträda med 

moraliskt ansvar” (Adelswärd 1997:227). Redovisningar kan i huvudsak ske på två olika sätt; 

antingen som en respons på en uppfordrande fråga eller beskyllning, spontant eller som respons på 

underliggande frågor. Att studera denna senare kategori kan därför vara en metod att undersöka vad 

mina informanter själva uppfattade som värt att ”redovisa”.

Ett exempel på en ”redovisning” kan se ut så här:

"Jag kunde inte ens tänka så här ’wow, vad häftigt det där var’ […] jag kände 

ingen lycka liksom att nu är det  över, utan är det verkligen över? Är det slut nu? 

Kan jag andas ut?”
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Kvinnan kunde inte tänka att förlossningen var en häftig upplevelse, vilket tyder på att den enligt 

normen ska vara just en sådan. Hon kände ingen lycka att det var över, vilket också tyder på starka 

bilder att förlossningen ska sluta lyckligt med att barnet läggs hos mamman. I stället beskrev 

kvinnan hur det mest traumatiska skedde efter att barnet fötts, vilket gjorde att hon inte vågade 

slappna av och andas ut utan var orolig för att terrorn skulle börja igen.

Några av de företeelser som tycks behövas förklaras i kvinnornas berättelser är:

• En önskan att föda utan smärtlindring utan att  förknippas med det ”naturliga”. Valet motiverades 

med den kunskap om smärtlindringen som kvinnan hade innan förlossningen. Hon hade läst och 

hört att epiduralbedövning kunde göra att värkarbetet stannade så att värkstimulerande dropp  skulle 

sättas in, och det droppet ville hon inte ha på grund av skräckhistorier som hon hört från vänner.

• En besvikelse med förlossningen fast  att  den ”gick bra”; förlossningen tog inte ”jättelång tid”, 

bebisen kom ut utan komplikationer och mådde bra, men ändå kändes det inte som en riktig 

förlossning eftersom att kroppen inte startade förlossningen själv.

• Varför kvinnan inte var aktiv under öppningsfasen, att hon inte kunde gå runt och underlätta 

förloppet. Detta förklarades med stark smärta eller på grund av att kvinnan var fast i sängen 

eftersom hon var kopplad till maskiner.

• Varför kvinnan inte upplevde en stark lyckokänsla direkt hon fick se sitt barn första gången. 

Detta förklarades med att den hemska upplevelsen gjorde att  hon kände sig snuvad på den 

omedelbara anknytningen till sitt barn.

4.3 Sammanfattning empiri
Mitt narrativa angreppssätt där jag kombinerat innehållsanalys med formanalyser stärkte min 

övertygelse att de teman jag sett som centrala i innehållsanalysen verkligen var centrala. 

Kombinationen gjorde det också lättare att  upptäcka underliggande normer i berättelserna. De fyra 

teman som jag såg i min innehållsanalys valde jag att benämna: Traumatiska händelser, 

Emotionella trauman, Förstår inte vad som händer och Besviken på sig själv. 

Mina första två teman berörde till största delen händelser som skett ”utanför” kvinnorna. 

Traumatiska händelser var just  händelser som kvinnorna inte räknat med, som inte ingick i 

normen som exempelvis akutsnitt, igångsättning, sugklocka, behandlingen efter att barnets fötts 

m.m. Dessa händelser hade ofta att göra med personalens agerande eller bemötande, eller med stark 

smärta, och brist på kontroll och händelserna framkallade starka emotionella trauman, som 

upplevelser av att  vara rädd, otrygg, utlämnad, utmattad, slut, överkörd, värdelös. Eller att ha panik, 

att  inte orka mer eller att  inte orka protestera. Känslorna som framkom i kvinnornas berättelser 
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visade på starka negativa upplevelser av förlossningen, men användandet av dessa känslor 

fungerade också som en tolkningsram för mig som lyssnare. När kvinnorna gav uttryck för sina 

känslor erbjöd de mig att  inta deras perspektiv, och jag visste då vilken tolkningsram jag skulle 

förstå händelsen utifrån.

Mina andra två teman Förstår inte vad som händer och Besviken på sig själv berörde till största 

delen kvinnorna själva, aktörerna, och vad som hände inom dem. Förstår inte vad som händer är 

ett  talande namn för temat som handlade om känslor av maktlöshet. Kvinnorna berättade om 

händelser då rummet plötsligt fylldes med människor, om brist på information, om personal som 

bara ”gjorde sin grej”. Besviken på sig själv handlade om kvinnornas besvikelse över sig själva 

och sin (o)förmåga att föda barn. Här blev det tydligt vilka förväntningar som finns på kvinnor 

kopplat till barnafödande. Kvinnorna skuldbelade sig själva, sina kroppar och var besvikna med 

upplevelsen för att den inte blev som de hade tänkt. 

Som synes så går alla mina teman in i varandra: traumatiska händelser var händelser som avvek 

från normen, dessa gav emotionella trauman, framkallade besvikelse hos föderskan som i 

situationen inte förstod vad som hände.

I min formanalys undersökte jag: Pronomenval; användandet av ”man”, tempusbyte; växling 

från imperfekt till presens och ”redovisningar”; att i berättelsen självmant förklara sitt handlande 

och sina känslor. Detta gjorde jag för att synliggöra de underliggande normer i berättelserna som 

informanterna förstod sig själva utifrån. Min analys av informanternas val av pronomen visade att 

”man” användes för att stärka berättelsen och visa att känslan som beskrevs inte var individuell, 

utan universell. Att säga ”man” i stället för ”jag” blev i mina informanters berättelser också ett sätt 

att  normalisera deras egna känslor och upplevelser och göra dessa generella. Tempusbyten från 

imperfekt till presens markerar en dramaturgisk höjdpunkt i berättelsen, därför stärkte 

undersökningen av detta de fyra teman som jag sett i innehållsanalysen. Genom att undersöka 

tempusbyte blev det också lättare att hitta de delar i berättelsen som berättaren ville lyfta fram som 

extra viktiga då ”strukturella, grammatiska och semantiska val är kommunikativa verktyg som 

används i ett komplext samspel för att samtidigt uttrycka och bekräfta kulturens, gruppens och 

individens värderingar” (Adelswärd 1997:224). Undersökningar av ”redovisningar” var ett 

utmärkt sätt att upptäcka de företeelser som kvinnorna ansåg sig nödgade att förklara i sina 

berättelser, detta kunde vara: en önskan att föda utan smärtlindring utan att förknippas med det 

”naturliga”, varför kvinnan inte var aktiv under öppningsfasen eller varför hon inte kände 

lyckokänslor när hon första gången såg sitt barn.

Susanna Bergström, Genusvetenskap: Makt och kön C, Ht 2012

28



Resultatet av formanalysen avvek inte från min innehållsanalys, utan förstärkte mitt val av de 

teman jag såg och hjälpte mig att på ett tydligare sätt undersöka underliggande normer i 

berättelserna. Att noga undersöka intervjuerna på jakt  efter exempelvis redovisningar gjorde också 

att  jag lade märke till det som inte krävde redovisningar; vilket var (det självklara) valet att föda 

vaginalt. Detta visade också med tydlighet på vilken norm som råder.

Sammanfattningsvis går alla mina teman in i varandra, och det blev tydligt i min undersökning att 

de alla har att  göra med normen om att föda barn som någonting naturligt som kvinnor ska klara av 

utan problem.

5. Diskussion
I alla möjliga sammanhang framställs moderskapet och förlossningen som själva essensen av 

urkvinnligheten (Hagström 1998:199), och till syvende och sist är det vad normen handlar om; 

förlossningar är något som kvinnor ska klara av, som vi är gjorda för att klara av. Jag vill inleda min 

diskussion genom att återvända till syftet med min uppsats: genom kvinnors berättelser om jobbiga 

förlossningsupplevelser undersöka hur de gör sina upplevelser begripliga i relation till de könade 

normer om förlossningar som märks i deras berättelser. För att undersöka detta har jag satt upp två 

övergripande frågeställningar:

Vilka normer kopplade till kvinnlighet går att se i kvinnornas berättelser? 

Hur positionerar de sig själva/sina upplevelser i förhållande till dessa normer?

Jag tänker nu återknyta dessa frågeställningar till min empiri och till den teori som jag tidigare 

presenterat i min forskningsöversikt. Jag kommer att ta ett empiriskt exempel i taget där jag 

besvarar mina frågeställningar.

Under temat traumatiska händelser återfinns en berättelse om behandlingen efter själva 

förlossningen som kvinnan upplevde som smärtsam och traumatisk. Hennes barn hade blivit 

bortfört för observation och kvinnan funderade om det kunde vara anledningen till att behandlingen 

upplevdes som så jobbig. Kvinnan beskrev hur hon inte orkade med mer smärta. För att förstå 

händelsen förklarade hon den med att hon inte skulle upplevt behandlingen som lika jobbig om hon 

hade fått ha sitt barn hos sig, ”belöningen är hos en”. Det är på detta sätt förlossningssmärtan 

motiveras som god och önskvärd i självhjälpsböcker om födande; smärtan för dig närmare ditt barn 

(Bergström 2012). Smärta i en förlossningssituation är alltså någonting önskvärt, och kvinnor som 

föder barn ska utstå denna smärta för att få sin belöning. Och om smärtan görs nödvändig, går den 

då att motsätta sig? Om smärtan är nödvändig för att förlossningen ska gå framåt ingår det ju i 

föderskans roll att vara självuppoffrande; inte tänka på sig själv och sin smärta. Med detta i åtanke 
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blir det lättare att se varför kvinnan sökte förklaringar till sin upplevelse av att inte klara av smärtan. 

Jag vill med detta påstående absolut inte förringa det trauma som kan frambringas av att ens 

nyfödda barn förs iväg för observation, men jag menar ändå att kvinnan i sitt berättande 

positionerade sig själv i enlighet med denna norm; smärtan är begriplig och okej om man får ”sin 

belöning”. Hon förklarade också upplevelsen med att hon inte kunde motivera smärtan:

”Även om förlossningen var lång, utdragen och smärtsam så ser jag inte den 

som ett trauma för att  den var, jag visste att det kom ett barn men sen när barnet 

är ute ba och så ba fortsatte det  och hända och massa smärta och, jag kände att 

jag klarar det inte alltså.”

Kvinnan positionerade sig i enlighet med föreställningen om den önskvärda smärtan: hon förstod 

smärtan i förlossningssituationen, men inte efteråt. Även i populärkulturen lyfts 

förlossningssmärtan upp. Den brittiska journalisten Caitlin Moran skriver så här:

”Ett så intensivt smärtbad gör flickor till kvinnor. [...] Om jag jämför den jag är 

nu med innan jag födde barn, så känner jag knappt igen mig själv. När 

livmodermunnen öppnade sig, vidgade den samtidigt mina sinnen bättre än 

några droger nånsin lyckats göra” (Moran 2012:233).

Smärtan görs inte bara naturlig, den romantiseras och ges innerbörder som ska påverka kvinnan in 

i själen. Hon ska inte bara föda barn: hon ska via smärtan gå från flicka till kvinna. Från flicka till 

mamma. Vad lär vi oss av detta? Jo, att det inte bara är nödvändigt att  känna smärta, det  är till och 

med eftersträvansvärt och karaktärsdanande. Att då, som informanten berättade, uppleva en smärta 

som inte gick att hantera, som var outhärdlig. Vad säger det om dig som kvinna?

Mitt nästa empiriska exempel handlar om en av kvinnornas berättelser om viljan att föda 

”naturligt”, men oviljan att förknippas med ”det naturliga”. Kvinnan berättade att hon inför sin 

förlossning hade läst böcker, deltagit  i föräldrakurs och skrivit ett förlossningsbrev med tydliga 

önskemål. Hon ville föda på knä, och undvika epidural för att hon hört  att epiduralbedövningen 

kunde göra att förloppet blev utdraget och att värkstimulerande dropp skulle vara nödvändigt. Det 

värkstimulerande droppet var hennes stora skräck eftersom hon hört att det gjorde fruktansvärt ont. 

Den kvinnlighet som kvinnan gav uttryck för genom att  vara påläst och välinformerad inför 

förlossningen är en kvinnlighet som hör hemma inom en utbildad medelklass (Nylund Skog 

2002:186). Hon gav också uttryck för en kvinnlighet som är präglad av ”naturlighet”, hon ville 

underlätta för kroppen genom att  stå på knä så att  den skulle kunna föda så smidigt som möjligt. En 

naturlig förlossning verkade som det bästa alternativet, men samtidigt ville kvinnan i efterhand inte 

förknippas med diskursen om att föda ”naturligt”, hon sa: 
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”Nu tänker jag ju helt annorlunda, och det är som inte kanske den här kanske 

urkvinnekänslan ’åh, jag kan föda’ visst, nog tänkte jag att jag kan det men det 

var mer bara att jag vill ha så kort och smidigt som möjligt och då tar jag 

smärtan [...] det var inte till förmån för naturligheten utan att jag ville ha det 

fort.” 

Här förklarade hon sina val med att hon ville ha en snabb förlossning, inte med att hon ville föda 

”naturligt”. Det är en viss sorts kvinnlighet som förknippas med ”naturligt”  födande; intuitiva 

kvinnor i kontakt med sin urkraft (Hörnfeldt 1998:30). Somliga betraktar denna kvinnlighet som 

önskvärd, medan andra ser den som romantiserande och naiv, detta kan vara en anledning till att 

inte vilja förknippas med ”naturligt födande”  (Nylund Skog 2002:185). Kvinnan positionerade sig 

med en fot i varje läger; innan förlossningen trodde hon på kroppens ”naturliga”  förmåga att föda, 

men efteråt tänkte hon annorlunda:

”Lever vi i ett samhälle där vi har massa läkarexpertis och kan slippa smärta så 

kan man försöka det, jag känner att, åh, alla mina gamla tankar är helt 

omkullkastade.” 

Genom att kvinnan gav sin berättelse medicinvetenskaplig auktoritet framhölls en kvinnlighet 

som i kontrast till den ”naturliga” kvinnan positioneras som reflexiv och rationell (Nylund Skog 

2002:185f).

Jag skulle nu vilja hålla kvar en stund vid begreppet naturligt, som jag tidigare skrivit  om i min 

forskningsöversikt (se punkt 1.2). Att föda barn är en biologisk process, men det är inte naturen som 

bestämmer våra upplevelser – dessa skapas av kulturella betydelsebärande föreställningar. Talet  om 

”naturliga” förlossningar förutsätter att det finns någonting ursprungligt, kulturellt obefläckat, 

bortom våra kulturella föreställningar. Detta blir tydligt i talet om förlossningar där förloppet 

förklaras med kvinnors naturliga instinkter och hormonpåverkan – och kulturella förklaringar helt 

utesluts (Hörnfeldt 1998:24). De normer kopplade till kvinnlighet som märks i min informants tal 

om ”naturlig” förlossning är just urkvinnan och urkraften, dessa begrepp  skapar en bild av hur en 

kvinna bör vara. Detta skapar i sin tur en bild av det kvinnliga könet, som sedan upprätthålls och 

fungerar som en motsats till det manliga. Normen om ”naturlig” förlossning kopplar samman 

kvinnor med naturen, och delar upp världen i en kvinnlig och manlig sfär där kvinnorna står för det 

naturliga, det naturgivna och goda, medan männen kopplas ihop med teknik och det konstgjorda, 

och får stå för det  onda och förtryckande (Davis-Floyd 2003). Synen på förlossningen som 

naturgiven gör också att  den mycket lätt kan uppfattas som oföränderlig (Hörnfeldt 1998:27ff). 

Varför förändra/förbättra något som är naturligt och därmed önskvärt?
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Som jag visade i min forskningsöversikt finns ursprunget till normen om ”naturliga”  förlossningar 

i debatten på 1980-talet då kritik riktades mot den medikaliserade förlossningen för att den ansågs 

alienera kvinnor från förlossningen (Young 1984:55) och förneka dem makten att föda (Davis-

Floyd 2003:305). Eftersom att begreppet naturlig inte har någon fast betydelse varierar vad som 

anses vara  naturligt över tid och plats (Mansfield 2007:1085). I Sverige i dag har normen om det 

”naturliga”  födandet inkorporerats i förlossningsvården (Nylund Skog 2011:46) då föderskan ska 

vara aktiv, röra på sig, välja förlossningsställning och träna på att andas rätt. Ett tydligt 

förespråkande av ”naturlig” förlossning finns i förlossningslitteratur. Även om litteraturen också 

påpekar att  det är kvinnans eget val, så antyds det ofta att vetenskapen inte säkert vet hur viss 

smärtlindring kan påverka barnet (Hörnfeldt 1998:28, Bergström 2012). Det underliggande 

budskapet blir alltså att det är bättre att föda ”naturligt”, utan smärtlindring, detta gav även mina 

informanter exempel på i sina berättelser när barnmorskan i ett fall avrått  från epiduralbedövning 

och i ett annat fall berömt föderskan för att hon födde utan densamma. 

Normen om det ”naturliga” födandet framställs som det  goda alternativet där föderskan själv 

väljer hur hon ska föda (Hörnfeldt 1998:34), förlossningsvården erbjuder blivande föderskor att 

själva planera sin förlossning i förlossningsbrev, en av mina informanter beskrev detta så här:

”Just det där ’åh, det  är så viktigt att ni ska skriva hur ni vill ha det, det är eran 

förlossning det är så viktigt’ men det gör ju också att det blir en besvikelse på 

ett sätt att nämen jag kunde inte.. och jag var inte den där urkvinnan.”

Innan förlossningen uppmanades hon skriva ett förlossningsbrev, i detta skrev hon att hon ville 

undvika epiduralbedövning, samt att hon ville föda stående på knä. Något hon i efterhand ångrade 

då förlossningen blev väldigt smärtsam och utdragen, och när hon inte hade kraften att föda 

ståendes på knä; ”Alltså det kändes som på nåt sätt att verkligheten är annorlunda.” Crossley visar i 

sin forskning att normen om ”naturligt” födande kan skapa idealistiska förväntningar som sedan går 

på tvärs med upplevelsen (Crossley 2007:543, se även Beck 2004).

Att kvinnorna uttryckte besvikelse över sina upplevelser är inte konstigt. Barnafödande framställs 

ofta som något mycket större än att  ”bara” föda fram sin bebis, det  är ett projekt för personlig 

utveckling och självkännedom. Förlossningen påstås vara en unik chans för föderskan att få uppleva 

någonting ”naturligt, autentiskt och fantastiskt” (Nylund Skog 1998:97). Förlossningen framställs 

som någonting kvinnan kan välja hur den ska gå till, men Crossley hänvisar i sin forskning till 

begreppet ”situerad frihet”, och menar att vår frihet att välja alltid är begränsad då våra val 

reflekterar vår sociala situation (Crossley 2007:557f). I mina informanters berättelser blev det 

tydligt att det inte var kvinnorna själva som valde att få förlossningen igångsatt, att sugklocka skulle 
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användas eller att de skulle snittas akut. De befann sig i en maktsituation där de var underordnade 

förlossningspersonalen som besatt mer kunskap, detta var omständigheter som kvinnorna inte 

kunde styra över, likväl framkallade de besvikelse. 

En av kvinnorna berättade att hon såg förlossningen som fusk eftersom att  den inte startade av sig 

själv. Hon berättade att  hon efteråt kände sig besviken på sig själv och sin kropp. Men samtidigt sa 

hon att det var knäppt att hon var besviken då förlossningen gick bra. Känslan av besvikelse kändes 

inte legitim för kvinnan, detta kan ses i ljuset av föreställningen om kvinnor och mödrar som 

självuppoffrande (Malacrida & Boulton 2012:769). Således är det barnets hälsa som avgör hur 

kvinnan ska berätta om sin förlossning. Om man då fått  ett friskt barn, och på papperet uppfyller 

kriterierna för en normal/önskvärd förlossning – kan man då klaga? Har man som föderska över 

huvud taget rätt till sin egen upplevelse?

En annan av berättelserna handlade om besvikelsen över att inte klara av att föda vaginalt, då 

kvinnan snittades akut efter misslyckade försök att förlösa med sugklocka. ”Det är ju som en 

kvinnogrej, att alla klarar av det.” Denna besvikelse vill jag belysa i skenet av de föreställningar 

som finns om kvinnor som självmant väljer kejsarsnitt; de anses frångå sitt ansvar, offra sitt barns 

hälsa för sin egen bekvämlighet och undvika den vaginala förlossningens smärtsamma övergångsrit 

till moderskapet (Malacrida & Boulton 2012:752). Därför var det inte så konstigt att kvinnan i sin 

berättelse uttryckte besvikelse över att inte ha fått föda vaginalt. Hon ville inte förknippas med de 

kvinnligheter jag nämnde ovan, utan med den ideala kvinnan som klarar att föda vaginalt, som 

”alla” andra. 

Malacrida och Boulton, som har undersökt kvinnors val av förlossning kopplat till föreställningar 

om kvinnlighet, fann att kvinnors val aldrig kan vara fria då de görs inom konkurrerande normer om 

ideal kvinnlighet. Ytterst gör dessa normer att de flesta kvinnor lämnas i en position av misslyckad 

kvinnlighet, oavsett ”val” av förlossning (Malacrida & Boulton 2012:769).

6. Slutsats
I min uppsats blir det tydligt hur normer kring en ”normal”  förlossning är ett sätt att genom Butlers 

begrepp upprepning (Butler 1996:175), ett ständigt bekräftande av normen, upprätthålla vad det 

betyder att vara kvinna i dagens Sverige. I mina informanters berättelser blir det tydligt att denna 

norm är så stark att de, som avvikare, hela tiden måste positionera sig i förhållande till normen för 

att förstå sin upplevelse och göra den begriplig. Det blir tydligt att kön inte är någon fast kategori, 

utan hela tiden konstrueras genom aktioner och praktiker, inklusive förlossningar. 
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Samtidigt visar mina resultat också att det inte bara finns normerande makt i strukturerna, utan att 

kvinnorna också själva tar makten över sitt subjektsskapande när de konstruerar sin upplevelse 

genom sina berättelser. Detta går att knyta till Foucaults syn på makt som inte bara repressiv, utan 

också produktiv (Foucault 2002:105).

Jag tänkte nu avsluta uppsatsen med några tankar om vad vi kan göra med den kunskap jag 

presenterat i min uppsats. För det första måste vi sluta förknippa kvinnlighet och barnafödande med 

någonting naturligt. Med detta menar jag inte att det inte är en biologisk process att föda barn, utan 

jag menar, som Butler, att det inte går att särskilja biologi och kultur (Ambjörnsson 2006:110). Med 

föreställningen att kvinnor är gjorda för att föda barn följer en hel rad kvinnliga egenskaper med på 

köpet, vilket jag visat i min uppsats. Detta gör att föderskors handlingsutrymme minskar och att det 

är stor risk att känna sig besviken med upplevelsen. Vi måste också betrakta kvinnors önskningar 

inför/upplevelser av förlossningen på en strukturell nivå. Vi måste se dessa som konsekvenser av en 

ansträngd sjukvård i stället för att individualisera  dem och länka dem till olika former av 

kvinnligheter, som exempelvis att kvinnor som vill ha kejsarsnitt ses som sjukligt rädda och 

karriärinriktade (Nylund Skog 2002:185).

Vi måste vara eniga om att definitionen av förlossningen som ett trauma ligger hos föderskan 

själv, inte hos sjukvården som kanske bara ser ännu en ”normal” förlossning på papperet (Beck 

2004:28). Därför bör alla föderskor erbjudas samtal och personalen bör vara extra uppmärksam på 

kvinnornas beteende efter förlossningen. Vi måste också diskutera vilka betydelser, vilken mening 

en förlossningsupplevelse bär på – i stället för att bara se till resultatet, att det kom ut en frisk bebis 

(Beck 2004:35). Med Waldenströms undersökning i åtanke, där hon visade att det tog tid att 

bearbeta en svår förlossning (Waldenström 2007:9), borde också något göras för att försöka fånga 

upp kvinnor som kan behöva stöd ett år efter förlossningen.

Något som blev smärtsamt tydligt i mina informanters berättelser var att  talet kring förlossningar 

och föderskornas rätt att välja brutalt krockade med den förlossningsvård som sedan erbjöds, med 

stressad personal, dåligt stöd och dålig information. Förlossningsvården behöver mer resurser, men 

i väntan på detta borde den blivande föderskans möjlighet att välja tonas ned när hon ska förbereda 

sig inför sin förlossning, eftersom att ”valet” ger en falsk bild som kan förstärka diskrepansen 

mellan förväntningar och eventuella vändningar som förlossningen tar (Crossley 2007:560). 

Men det  största problemet är synen på att  kvinnor ska klara av att föda barn, uppenbarligen till 

vilket pris som helst. Kvinnan uppmanas ta makten över sin förlossning, men när förlossningen 

avviker från normen blir det tydligt att makten över upplevelsen egentligen ligger hos 

förlossningsvården, och hos dem som beslutar om finansieringen av denna.
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