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ETT MÖTE SOM GÖR SKILLNAD 
Om relationen under förlossningen mellan barnmorskor och invandrade kvinnor∗  

 
Marléne Waltman 

 
 

En god relation med barnmorskan kan öka den blivande mammans 
möjligheter till en positiv förlossningsupplevelse och minska risken 
för bl a medicinska ingrepp under förlossningen och postnatal 
depression. Ibland beskriver dock kvinnor förlossningar där de saknat 
inflytande och kroppslig integritet och särskilt tydligt kan detta bli hos 
invandrade kvinnor då såväl det kvinnliga könet som 
invandrarbakgrund är riskfaktorer för diskriminering inom hälso- och 
sjukvården. Med syftet att undersöka relationen dem emellan 
genomfördes kvalitativa intervjuer med invandrade kvinnor och 
förlossningsbarnmorskor. Intervjuerna analyserades utifrån en 
socialkonstruktionistisk förståelseram och resultaten indikerar att 
barnmorskorna utifrån felaktiga föreställningar om invandrade 
kvinnor kan beskära dessa på individualitet och inflytande och istället 
öka det egna handlingsutrymmet. I syfte att bättre möta det 
professionella uppdraget vilket inbegriper att understödja kvinnors 
inflytande över den egna vården bör barnmorskor i sin 
utbildning/fortbildning ges möjlighet att granska det negativa 
inflytande en essentialistisk förståelse av kön och ”ras”/etnicitet kan 
ha över vårdkvaliteten.   

 
 

När kvinnor föder barn kan de uppleva en smärta som de inte trodde var möjlig att 
känna och att ändå överleva. Många gånger är den fysiska och psykiska påfrestningen 
överväldigande, även i en medicinskt resursstark miljö. Under denna enorma 
ansträngning är också kvinnan, kanske mer än någonsin, beroende av omgivningens 
hjälp. I länder där barnmorskor arbetar med förlossningar förefaller dessa vara en av de 
absolut viktigaste resurserna för den födande kvinnan. Relationen med barnmorskan 
beskrivs av många kvinnor som avgörande för hanterandet av påfrestningarna och för 
hur man upplever förlossningen (Hildingsson, 2003; Tarkka, Paunonen & Laippala, 
2000). När den födande kvinnan har resurser nog att möta påfrestningarna kan 
upplevelsen bli övervägande positiv och innebära en ökad tilltro till den egna 
kapaciteten generellt (Halldórsdóttir & Karlsddóttir, 1996; Simkin, 1991). Relationens 
stora betydelse poängteras även av barnmorskor, som också ibland beskriver sig som en 
yrkeskår med stora förutsättningar att skapa goda relationer med kvinnor (Aili, 2002). 
Den goda vårdrelationen uppnås dock inte alltid, vilket kan ha konsekvenser för såväl 
kvinnans som barnets fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande (Essén, 2001; 
Halldórsdóttir & Karlsdóttir, 1996; Simkin, 1991).  

                                                
∗ Studien påbörjades under hösten 2003 inom ramen för min psykologpraktik på Arbetslivsinstitutet (ALI) i 
Stockholm. Tack alla ni på ALI som i ett initialt skede generöst bidrog med tid och kunskap. Tack alla ni MVC-
barnmorskor för er hjälp med att tillfråga blivande mammor om att delta i studien. Tack Helen för att du tog dig 
tid att kommentera texten. Tack Max för ovärderlig hjälp under hela arbetets gång. Varmt tack Carina för bästa 
tänkbara handledning och för att du inspirerar till att alltid se möjligheterna! Slutligen tack alla ni kvinnor, 
mammor och barnmorskor, som lät mig ta del av era tankar och erfarenheter! 
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En icke tillfredsställande relation upplevs ofta av den födande kvinnan då hon inte 
respekteras utan fråntas sitt handlingsutrymme och sin kroppsliga integritet (Green, 
Coupland & Kitzinger, 1990; Mozingo, Davies, Thomas & Droppleman, 2002). 
Upplevelser av denna typ tycks inte kunna avgränsas till någon specifik grupp av 
kvinnor, men det förefaller rimligt utifrån tidigare studier (Chalmers & Omer-Hashi, 
2002; Stewart, Das & Seibold, 1998), att fenomenet kan bli särskilt tydligt och ta sig 
speciella uttryck hos kvinnor med invandrarbakgrund då såväl invandrarbakgrund som 
det kvinnliga könet är riskfaktorer för diskriminering inom hälso- och sjukvården 
(Groglopo, 2006). Då behandling inte sker på lika villkor inom vården kan effekterna i 
värsta fall beröra liv och död (se t ex Emslie, Hunt & Macintyre, 1999; Essén, 2001), 
men mycket tyder också på att själva upplevelsen av diskriminering kan ge upphov till 
såväl psykisk som fysisk ohälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2005; Wamala & Bildt, 
2006). 
 
Då förlossningen är en för många kvinnor central livserfarenhet där de måste förlita sig 
på omgivningens välvillighet, och utifrån kunskapen om att kvinnor, och särskilt 
invandrade kvinnor, riskerar att marginaliseras då de befinner sig inom hälso- och 
sjukvården avser föreliggande studie studera mötet under förlossningen mellan kvinnor 
med invandrarbakgrund och barnmorskor. Den övergripande ambitionen är att bidra till 
att utveckla barnmorskors professionella förhållningssätt för att därigenom förbättra 
situationen för kvinnor med avseende på hälsa, handlingsutrymme och kroppslig 
integritet.  
 
Studien avser lyfta fram att det mänskliga möte som här studeras är ett professionellt 
möte över vilket barnmorskornas yrkesroll och vårdens organisation har inflytande, 
samt att det därtill är ett möte som sker inom ramen för ett samhälle där strukturella 
förutsättningar och livsvillkor varierar med kön och ”ras”/etnicitet. Strukturer, 
livsvillkor och mellanmänsklig interaktion konstruerar och upprätthåller också 
föreställningar om kön och etnicitet. Den individuella, organisatoriska och samhälleliga 
nivån förutsätts här påverka varandra. Strukturerna har ett stort inflytande, men 
individer och grupper har samtidigt, i varierande grad, ett handlingsutrymme att utmana 
rådande ordningar.  
 
Kön och ”ras”/ etnicitet som sociala konstruktioner 
 

Thus, to know what the contemporary Jew is, we must ask the Christian conscience. And 
we must ask not What is a Jew? but What have you made of the Jews? The Jew is one 
whom other men consider a Jew: that is the simple truth from where we must start. In this 
sense… it is the anti-Semite who makes the Jew. 
 

             (Jean-Paul Sartre, Anti-Semite and Jew, enl MacKinnon, 2005a, s 383) 
 

Utgångspunkten är här att kön och ”ras”/etnicitet1 är kategorier som saknar en 
”kärnessens” och vars innebörd formas i sociala (makt)relationer (MacKinnon, 2005b). 
Föreställningar om kön och ”ras”/etnicitet är både bundna till, och varierar över, tid och 

                                                
1 Mycket av den forskning som jag har tagit del av och som problematiserar kön, etnicitet och ras är 
amerikansk och använder utifrån historiska förutsättningar främst begreppet ”ras”, men tycks ofta syfta 
även på det som i en anglosaxisk tradition skulle benämnas etnicitet. Jag har valt att förenkla min 
framställning genom att inte behandla ”ras”, med vilket här avses kategorisering på grundval av 
utseende, och etnicitet, som traditionellt syftar på kultur och språk, var för sig.  
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rum. Kategorierna är således varken fritt flytande, vi kan inte från en dag till en annan 
välja vilken kategori vi vill tillhöra, eller fixerade, innebörderna i kategorier är inte 
nödvändigtvis desamma i alla tider och i alla situationer (Connell, 1995; Nakano Glenn, 
1999). Avsaknaden av någon slags sann ”kärna” i kategorier som kön och 
”ras”/etnicitet, som föregår den sociala konstruktionen, innebär dock inte att 
gemensamma erfarenheter avfärdas. Här bör socialt konstruerade kategorier inte 
betraktas som ett abstraherande av verkligheten, utan tvärtom som högst förankrade i 
realiteten då det är där de blir till, i levda erfarenheter. Med avstamp i verkliga 
erfarenheter blir det också tydligt att strukturella förutsättningar både varierar mellan 
och inom nämnda kategorier. Exempelvis lever kvinnor i en könsordning2 där de relativt 
sett är underordnade män, samtidigt som denna erfarenhet varierar mellan kvinnor, 
utifrån andra strukturella ordningar, som ”ras”/etnicitetsordningen3. En maktordning 
baserad på ”ras”/etnicitet erfars i sin tur inte på samma sätt av kvinnor som av män 
(Crenshaw, 1989; MacKinnon, 2005b; Nakano Glenn, 1999). de los Reyes och Mulinari 
(2005, s 10) poängterar att ”Könskonstruktionen är således alltid rasifierad på samma 
sätt som rasifiering är bekönad”. Utifrån detta är ett intersektionellt perspektiv, en 
förståelse av vad som händer i skärningspunkten mellan olika maktordningar 
nödvändigt.  
 
Med ett intersektionellt perspektiv på kön kan varierande erfarenheter av att vara kvinna 
och man synliggöras och när det gäller maskulinitet så har denna beforskats med 
utgångspunkten att dess pluralform är högst relevant – det finns flera sätt att vara man 
på och det finns en hierarki mellan dessa olika sätt och mellan män (se t ex Connell, 
1995; Robertsson, 2003). Forskning med det uttalade syftet att undersöka femininiteter 
förefaller mer begränsad varför det är särskilt angeläget att undersöka hur dessa 
konstrueras och reproduceras i maktrelationer beroende av strukturella ordningar. Den 
forskning på området som finns har ofta sitt ursprung i behovet av att problematisera 
dels de delar av den feministiska rörelsen som inte beaktar ”ras”/etnicitet, dels de delar 
av den antirasistiska rörelsen som saknar ett könsperspektiv (Crenshaw, 1989; de los 
Reyes, 2002).  
 
Nakano Glenn (1999) poängterar den relationella aspekten i socialt konstruerade 
kategorier. Kategorier som ”kvinnor” eller ”svarta” är meningsbärande endast i relation 
till en kontrasterande motpol, i det här fallet ”män” eller ”vita”. Hon menar vidare att 
den hierarkiska ordningen med skilda livsvillkor mellan kategorierna ger dessa stabilitet 
och realitet, trots att de i grunden är imaginära motsatspar. Den hierarkiska ordningen 
som innebär att en kategori är överordnad den andra innebär också att ”den andra” kan 
definieras av den överordnade som ”den avvikande”. Den överordnade däremot har 
privilegiet att dölja sin makt genom att definiera sig själv som den ”normala” och 
”neutrala” (ibid; de los Reyes, Molina & Mulinari, 2002).  
 

                                                
2 Med könsordning avses mäns relativa överordning, och kvinnors relativa underordning, på en 
övergripande strukturell nivå. Med detta menas inte att alla män är överordnade alla kvinnor, eller att alla 
kvinnor är underordnade män i lika stor utsträckning eller på likadana sätt. Dock är det ett faktum att män 
som grupp till exempel tjänar mer än kvinnor, i mindre utsträckning utför det obetalda hushålls- och 
omsorgsarbetet, utövar våld mot såväl män som kvinnor i större utsträckning än kvinnor och på en global 
nivå har mer utbildning än kvinnor (se t ex Connell, 1987). 
3 Det finns fler, t ex maktordningar baserade på sexualitet, klass, psykiska och fysiska 
funktionsnedsättningar. Jag har dock valt att avgränsa mig till kön och etnicitet, väl medveten om att detta 
begränsar den förståelse som kan nås. 
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Woukko Knocke (1991) visar hur invandrade kvinnor på svensk arbetsmarknad 
underordnas på könsmässiga och etniska grunder genom att konstrueras som den 
”avvikande”, som bärare av ”problem”, som ”invandrarkvinna”. Kvinnorna som 
”problemet” förklaras med att de håller sig fast vid en traditionell kvinnoroll, har låg 
eller ingen utbildning eller som det uttrycktes på en arbetsplats: ”de har något speciellt i 
blodet” (s. 11) som gör att de oftare än andra är sjuka. När man istället lyssnar på 
kvinnorna själva eller utreder arbetsplatsförhållanden så visar sig dessa förklaringar 
ohållbara. Kvinnorna väljer inte det obetalda arbetet i hemmet framför förvärvsarbete, 
och när det gäller att ta hand om barn och hem delar de detta med mannen i samma 
(otillfredsställande) utsträckning som ”svenska” kvinnor och de har många gånger en 
yrkesutbildning. Däremot är arbetsgivare obenägna att satsa resurser på invandrade 
kvinnor och de hänvisas ofta till slitsamma och dåligt betalda arbeten. Läkare kan också 
underlåta att utreda sjukdom/skada utifrån belastnings/ergonomiskt perspektiv och 
istället hänvisa till psykosomatiska besvär i form av ”invandrarsyndrom”. Dessa 
förhållanden, som majoritetssamhället erbjuder kvinnorna att arbeta under, är helt 
osynliggjorda i de överordnades förklaringar av ”problemet”, d v s ”invandrarkvinnan” 
som ”problemet”, och därmed osynliggörs den överordnades makt. 
 
Barnmorskan, vårdhierarkin och kön 
Svensk sjukvård är tydligt hierarkiskt organiserad med juridiskt avgränsade professioner 
där läkaren står högst i rang. Längst ner i denna hierarki befinner sig undersköterskan, 
underordnad såväl sjuksköterskan som läkaren. Pingel och Robertsson (1998) fann i sin 
studie om yrkesidentitet i sjukvården att undersköterskans yrkesidentitet är svag då den 
bygger på ett yrkesutövande som är starkt knutet till den egna personen, och därmed till 
(kvinno)könet, medan läkarnas yrkesidentitet framför allt är kopplad till den 
yrkesmässiga (överordnade) positionen. Tydligast är detta hos manliga läkare då 
läkaryrket traditionellt förknippas med det manliga könet och dess auktoritet, vilket 
innebär att det inte finns någon motsättning mellan att vara man och läkare. 
Sjuksköterskans yrkesidentitet tycks befinna sig någonstans mellan dessa positioner då 
den bygger på såväl yrkesmässig position som person och kön.  
 
Med en tydlig yrkesidentitet som professionella förmedlar både läkare och 
sjuksköterskor en syn på de olika kompetenserna inom vården som åtskilda i grad 
snarare än art, den egna kompetensen både inkluderar och går utöver den 
underordnades, och sjuksköterskan kan utifrån detta ses som ett supplement till läkaren, 
d v s hon har inget unikt att bidra med (ibid). Sjuksköterskan som supplement kan ses 
som kongruent med yrket som symbol för traditionell femininitet. Den bild som tonar 
fram i Pingel och Robertssons studie om vårdens hierarkiska organisation för tankarna 
till den traditionella familjen, inte minst då det bland sjuksköterskor uttrycks att: ”Man 
tar på sig mammarollen” och är ”spindeln i nätet”, d v s har stor överblick och servar 
andra, men som Pingel och Robertsson påpekar: ”tycks själv fastna i det [nätet]” (s 38).  
 
Vilken är då barnmorskans position inom ramen för sjukvårdshierarkin? Historiskt har 
barnmorskorna, till skillnad från sjuksköterskorna, i sin strävan efter en professionell 
position inte argumenterat för att de i egenskap av sitt kön är särskilt lämpade för sin 
yrkesutövning utan strategin har snarare inneburit ett aktivt avståndstagande från 
traditionell kvinnlighet. Såväl barnmorskorna som läkarna tycks under 1900-talets 
första hälft ha velat framställa barnmorskor som mer lika läkare än sjuksköterskor, och 
traditionellt maskulina drag som självständighet, ansvartagande och handlingskraft 
betonades. Utifrån läkarnas horisont kan detta ha skett på grund av att de, i och med sitt 
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ringa antal, var i behov av barnmorskorna för att sprida och förankra den vetenskapliga 
förlossningskonsten (Milton, 2001). Delegerandet av detta uppdrag till en yrkesgrupp 
som framstod som tydligt underordnad hade kanske upplevts svårare för läkarna själva 
och gett ett sämre resultat. För barnmorskorna var samarbetet med läkarna förmodligen 
en förutsättning för att behålla en del av sitt handlingsutrymme, men innebar samtidigt 
början på ett nytt förhållande mellan barnmorskan och barnaföderskan. Barnmorskan 
blev ”med nödvändighet mer lierad med honom [läkaren] än med barnaföderskan” 
(Öberg, 1996, s 307).  
 
Barnmorskornas professionaliseringsstrategi, att hålla yrkesutövandet särskiljt från det 
(egna) underordnade könet och istället närma sig det överordnade, förefaller relativt 
lyckad. Barnmorskorna har i Sverige en stark ställning med många ansvarsområden och 
arbetar ofta mycket självständigt (Blix-Lindström, 2005). När det gäller 
förlossningsvården handlägger barnmorskan den normala förlossningen på egen hand 
(Socialstyrelsen, 2006) utan överinseende av läkare. En jämförelse kan göras med USA 
där barnmorskeyrket förlorade i kampen om professionellt utrymme och avskaffades, 
och där läkare idag ansvarar för alla förlossningar (Aili, 2002). Barnmorskornas 
professionella position och handlingsutrymme i Sverige är dock inte givet en gång för 
alla utan förhandlas ständigt i relation till omgivande yrkesgrupper (ibid), och kanske 
patientgrupper? Green, Kitzinger & Coupland (1986) fann i sin studie av 
förlossningskliniker i England att även de barnmorskor som arbetade på kliniker med en 
kultur som var för kvinnors rätt att göra egna val ofta föreföll uppleva dessa val som ett 
hot mot den egna professionella positionen. Förlossningsbarnmorskor befinner sig i en 
inte okomplicerad mellanposition där de själva menar sig navigera mellan kvinnans, 
läkarens och organisationens krav (Blix-Lindströms, 2005), men de tycks samtidigt ha 
relativt goda möjligheter att tillgodose de egna behoven av autonomi bl a genom att i 
relation till barnaföderskor styra beslut i den riktning de själva önskar. Barnmorskorna 
kan till exempel välja att presentera olika problem eller alternativ för de födande 
kvinnorna på ett sätt som ökar chanserna för att beslut tas i enlighet med barnmorskans 
önskemål. Blix-Lindström (2005) talar om detta i termer av ”manipulering” då de 
blivande mammorna inte tycks uppfatta att de blir styrda utan tvärtom ger uttryck för att 
de gjort informerade val. 
 
Om barnmorskornas yrkesmässiga utrymme förhandlas i relation till patienter är detta 
problematiskt inte minst i förhållande till det professionella uppdraget som i enlighet 
med Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor (2006) 
inbegriper att visa respekt för patientens autonomi och integritet. Därtill innebär Den 
internationella etiska koden för barnmorskor (1999), som antagits av Svenska 
barnmorskeförbundet, att barnmorskor i sin professionella relation ska stödja och 
uppmuntra kvinnors aktiva deltagande i beslutsfattande rörande den egna vården.  
 
Den födande kvinnan 
Graviditet och förlossning har i Sverige på ett drygt sekel gått ifrån att ha varit en privat, 
och riskfylld, angelägenhet för kvinnor, till att stå under den medicinska vetenskapens 
kontroll. I slutet av 1800-talet skedde mer än 90 procent av alla förlossningar i hemmet 
(Öberg, 1996) medan siffran idag är mindre än en promille (Hildingsson, 2003). Som 
nämnts innebar detta en betydande förändring i relationen mellan barnmorska och 
barnaföderska, där läkaren fick större makt. Öberg (1996) talar om en helt ny ordning 
inom förlossningens område med avseende på kön där kvinnan marginaliserades, medan 
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mannen som tidigare befunnit sig i periferin intog en central position: ”han – 
kontrollanten, hon – den kontrollerade” (s 305).  
 
Samtidigt som den manliga medicinvetenskapens intåg på förlossningens område har 
inneburit negativa förändringar för kvinnor så har den medicinska utvecklingen också 
möjliggjort en rad insatser som många kvinnor idag önskar ha tillgång till: övervakning 
av fostret, smärtlindring och kirurgiska ingrepp om det skulle behövas. Detta i 
kombination med ett respektfullt bemötande inkluderande tydlig information förefaller 
bidra till att skapa trygghet under förlossningen (Halldórsdóttir & Karlsdóttir, 1996; 
Hildingsson, 2003; Rúdólfsdóttir, 2000). När kvinnor föder vill de generellt bli bemötta 
som vuxna tänkande individer, lyssnade på och väl informerade: ”I am not a patient and 
I am not a child […] I am a woman capable of thinking for myself even though I am 
having a baby […]” (Rúdólfsdóttir, 2000, s 347). Citatet visar inte bara kvinnans syn på 
sig själv och hennes önskemål, utan även att hon i realiteten mötte något annat. Behovet 
av att poängtera sin intellektuella kapacitet under graviditet och förlossning, och 
tacksamheten då man inte blir behandlad som enbart en kropp återfinns i flera studier 
(Green, Coupland & Kitzinger, 1990; Hildingsson, 2003).  
 
Under graviditeten, i mötet med mödravården, i litteratur och via Internet, ges 
information om förlossningen och de blivande föräldrarna uppmanas idag vanligen att 
aktivt fundera över de egna behoven, om än med uppmaningen att vara öppna för det 
oväntade. Med detta i bagaget torde den gravida kvinnan förvänta sig en 
förlossningssituation där hennes utrymme till stor del definieras av henne själv, så länge 
inte en akut medicinsk situation uppstår, och där barnmorskan finns tillgänglig som en 
stödjande följeslagare, lyhörd för hennes önskemål. Dock tycks denna förväntan ibland 
kollidera med den verkliga förlossningsupplevelsen, där kvinnor istället kan uppleva sig 
marginaliserade och objektifierade. Kvinnor beskriver då förlossningar där de inte har 
något inflytande över vad som görs med dem, inte får information om vad som händer, 
lämnas ensamma trots att de känner att de inte kan hantera situationen, blir tilltalade på 
ett nedlåtande eller, när det gäller kvinnor med invandrarbakgrund, direkt 
diskriminerande sätt (Chalmers & Omer-Hashi, 2002; Halldórsdóttir & Karlsdóttir, 
1996; Mozingo, Davies, Thomas & Droppleman, 2002; Rudolfsdottir, 2000; Stewart, 
Das & Seibold, 1998). Mozingo et al (2000) menar också att det kan vara svårt för 
kvinnor att hantera, och efter förlossningen bearbeta, dessa negativa upplevelser 
eftersom normer för hur kvinnor, och kanske särskilt mödrar, bör bete sig beskär deras 
utrymme när det gäller att känna och visa ilska. Särskilt komplicerat kan det vara att 
uppleva sig ha rätt till negativa känslor gentemot vårdpersonalen när känslor av 
tacksamhet över att ha fött ett friskt barn existerar parallellt. 
 
Hälsoeffekter av mötet mellan den födande kvinnan och barnmorskan 
Är det då verkligen relationen med barnmorskan så betydelsefull för kvinnans 
välmående under och efter förlossningen? Är inte förlossningens svårighetsgrad 
avgörande för kvinnans och barnets hälsa, och för hur kvinnan upplever relationen till 
barnmorskan? Nej, sambandet tycks inte så enkelt. När det gäller kvinnans upplevelse 
av barnmorskan visar Nystedt (2005) att förlossningsarbetets svårighetsgrad inte 
påverkar hur man värderar stödet från barnmorskan och Halldórsdóttir och Karlsdóttir 
(1996) finner att en förlossning kan vara medicinskt oproblematisk men ändå upplevas 
negativt om inte relationen till barnmorskan är bra. En dålig relation till barnmorskan 
kan göra att kvinnan även under en okomplicerad förlossning känner sig stressad, rädd, 
osäker och misslyckad som kvinna, medan en god relation beskrivs som ”empowering”, 
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d v s ökar kvinnans inflytande och tilltro till sig själv, och effekterna tycks bestående 
över tid (ibid; Simkin, 1991). Ett visst mått av stress tillhör nog barnafödandets villkor, 
och stress kan i måttlig mängd bidra till att göra en upplevelse spännande (Wamala & 
Bildt, 2006). Kvinnor som föder barn i Sverige beskriver också ofta förlossningen, även 
en svår sådan, som just en spännande erfarenhet (Nystedt, 2005). Stress som inte står i 
proportion till de resurser man har att möta den med kan dock ge en mängd negativa 
psykiska och fysiska symtom, och Wamala och Bildt (2006) poängterar att ”Stress som 
är relaterad till diskriminering är aldrig spännande […]” (s 68). En födande kvinna som 
känner sig otrygg och i avsaknad av inflytande över vad som görs med henne löper en 
förhöjd risk både för att få ett förlossningsförlopp som kräver medicinska interventioner 
och för att drabbas av depression efter förlossningen (Green, Coupland & Kitzinger, 
1990; Halldórsdóttir & Karlsdóttir, 1996) medan en kvinna som får ett bra stöd löper 
mindre risk att drabbas av postnatal depression och ångest efter förlossningen (Wolman, 
Chalmers, Hofmeyer & Nikodem, 1993). Detta berör även barnets hälsa då dessa 
faktorer kan ha ett betydande inflytande över anknytningen mellan mor och barn.  
 
Påpekas bör också att resultatet av kvaliteten på mötet mellan barnaföderska och 
vårdgivare under förlossningen inte begränsar sig till positiva eller negativa upplevelser 
av förlossningen, hur man värderar sig själv eller kvaliteten på anknytningen till barnet 
utan kan till och med ha inflytande över perinatal dödlighet. En studie av Essén, 
Bödker, Sjöberg, Langhoff-Roos, Greisen, Gudmundsson och Östergren (2002) rörande 
orsaker till perinatal dödlighet hos barn till kvinnor från Afrikas horn respektive barn till 
svenska kvinnor visar att de förstnämnda löper en större risk att förlora sitt barn i 
samband med förlossningen på grund av bland annat att de ges en sämre medicinsk 
vård. Inte heller används tolk i en tillfredställande utsträckning när det gäller denna 
grupp av kvinnor, vilket kan ha allvarliga konsekvenser då kommunikationsproblem är 
ytterligare en riskfaktor med avseende på perinatal dödlighet (ibid).  
 
 

Sy fte  och fråges tä l ln inga r  
 
Studiens övergripande syfte är att utifrån teorier om kön och ”ras”/etnicitet som socialt 
konstruerade undersöka och diskutera relationen mellan barnmorskan och den födande 
kvinnan med invandrarbakgrund och vilket inflytande den kan ha över 
förlossningsvården. I mellanmänskliga möten där en grupp kvinnor, barnmorskorna4, 
har stort inflytande genom sitt yrke, den födande kvinnans beroendeställning och ibland 
genom att representera en överordnad etnisk grupp, så kan maktrelationer mellan 
kvinnor synliggöras. Hur kan hierarkier mellan kvinnor skapas, upprätthållas, eller 
brytas, i en kontext av strukturell köns- och ”ras”/etnicitetsordning? Mer specifika 
frågor är: 
 
Vilket handlingsutrymme tar och ges den födande kvinnan? 
Vilket handlingsutrymme tar och ges barnmorskan?  
Hur kan detta förstås utifrån barnmorskans professionella position? 
Vilka föreställningar om kön och etnicitet framträder i berättelserna, konstrueras olika 
typer av femininitet?  
 

                                                
4 Andelen manliga barnmorskor är mycket liten. Under arbetet med denna studie har jag hört talas om två 
manliga barnmorskor i Stockholm. 
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Metod 

 
Med syftet att analysera innebörden i och betydelsen av kvinnornas och barnmorskornas 
förståelse av det mellanmänskliga mötet under förlossningen valdes en kvalitativ ansats 
med avseende på såväl datainsamlingsmetod som analysmetod. Ambitionen var att låta 
varje deltagare beskriva erfarenheter utifrån de egna referensramarna och med egna ord 
varför kvalitativa intervjuer genomfördes. Med kvalitativa intervjuer avses här 
intervjuer där intervjudeltagaren ges ett stort utrymme att fritt uttrycka sig, men där 
även intervjuaren och den mellanmänskliga situationen antas ha inflytande över den 
kunskap som nås (Widerberg, 2002). Kvale (1997) påpekar att det sätt på vilket det 
efterforskade temat framträder under en kvalitativ intervju beror av intervjuarens 
förmåga att fånga dess nyanser och dimensioner och för detta krävs såväl förkunskaper 
som öppenhet för det nya och oväntade.  
 
Urval, rekrytering och deltagare 
Efter godkännande av Vetenskapsrådets Etikkommitté Syd5 rekryterades 10 kvinnor 
med invandrarbakgrund genom en mödravårdscentral (MVC) i Stockholms kommun 
under hösten 2003 – våren 2004. Mödravårdscentralen valdes utifrån en hög andel 
blivande mammor med invandrarbakgrund, samt att kvinnorna i upptagningsområdet 
förväntades kunna variera med avseende på etnisk bakgrund och socioekonomisk status. 
MVC-barnmorskorna tillfrågade kvinnor, som de bedömde hade invandrarbakgrund, 
om intresse för att delta i studien. Då inga resurser fanns för tolk kunde kvinnor som 
inte talade någon engelska eller svenska ej tillfrågas. De kvinnor som kunde tänka sig 
att delta i studien fick ett informationsbrev (bilaga 1) samt informerades om att de 
skulle bli kontaktade av mig. När de sedan blivit kontaktade via telefon, innan och efter 
förlossningen, och bestämt sig för deltagande skickades ett bekräftelsebrev till dem 
(bilaga 2). En kvinna ville efter förlossningen inte längre medverka i studien och 
förklarade detta med att mötet med vårdpersonalen hade varit så dåligt att hon inte 
orkade prata om det.  
 
Kvinnorna var mellan 25-39 år. Sex kvinnor hade 1 barn, två kvinnor hade 2 barn och 
en kvinna hade 3 barn. Kvinnorna varierade med avseende på etnisk bakgrund och 
utbildningsnivå. Samtliga definierade sig själva som ”invandrade kvinnor” och hade 
kommit till Sverige som vuxna/unga vuxna och alla utom en levde tillsammans med 
pappan till barnet/barnen vid tidpunkten för förlossning och intervju. Alla barn föddes 
friska.  
 
10 barnmorskor från tre olika sjukhus i Stockholm rekryterades via privata kontakter 
samt via kontakter på Arbetslivsinstitutet och Karolinska institutet. Rekryteringen 
skedde under hösten 2003. Barnmorskorna informerades muntligen om studien och då 
de bestämt sig för deltagande skickades ett bekräftelsebrev till dem (bilaga 2). 
Barnmorskorna varierade med avseende på ålder, 32-58 år och hur länge de hade arbetat 
som barnmorska. Samtliga var kvinnor, hade barn och de flesta såg sig själva som 

                                                
5 Detta krävdes då rekryteringen skedde inom ramen för sjukvården och kvinnorna därför föll under 
kategorin ”patienter”. Att rekrytera kvinnor genom att sätta upp lappar på mödravårdscentraler valdes 
bort utifrån erfarenheter av svårigheter med detta förfaringssätt, hos MVC-personal och forskare på 
Arbetslivsinstitutet. Att finna mammor via privata kontakter valdes bort då detta förutsågs ge en alltför 
homogen grupp med avseende på åsikter/förförståelse. 
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svenskar, men ett par poängterade att de hade erfarenhet av invandrarbakgrund via 
barn/man och ett par att de själva hade invandrarbakgrund.  
 
Som framgår fanns ingen koppling mellan de i studien ingående kvinnorna och 
barnmorskorna, annat än möjligtvis en accidentell koppling. Att intervjua de 
barnmorskor som mammorna mötte under förlossningen var inte möjligt vare sig ur ett 
etiskt eller sjukvårdsjuridiskt perspektiv.  
 
Etiska överväganden 
I avvägningen mellan forskningsintressen och individintressen bedömdes av 
Vetenskapsrådets Etikkommitté inga hinder föreligga för studiens genomförande. Dock 
finns en rad faktorer att beakta. Det kan t ex vara svårt för en gravid kvinna att tacka nej 
på en förfrågan från sin MVC-barnmorska om hon/han är en viktig person för den 
blivande mamman, och inte heller kan negativa effekter av reflektion kring en 
omvälvande upplevelse som förlossningen uteslutas.  
 
Bedömningen gällande barnmorskornas deltagande i studien har enbart gjorts av dem 
själva, och de föreföll generellt finna det både viktigt och givande att medverka i 
studien. Ambivalenta känslor kan dock inte uteslutas då självreflektion kan utmana 
invanda föreställningar om sig själv och andra.  
 
Gemensamt för båda grupperna är att de kan känna sig främmande inför min analys som 
kan komma att skilja sig från deras egen. När man som jag söker kunskap med 
ambitionen att denna kunskap ska leda till förändring och förbättring för kvinnor är 
frågan om solidaritet med de kvinnliga undersökningsdeltagarna aktuell. Hur ska 
maktrelationen mellan oss hanteras? Blir inte mitt perspektiv, då det skiljer sig från 
deras, ytterligare ett tystande av kvinnors röster? I enlighet med Elvin-Novak & 
Thomsson (1997) måste svaret bli jakande, risken finns, men samtidigt är det inte 
forskarens uppdrag att vara talesperson för enskilda undersökningsdeltagare. 
Solidariteten måste snarare uttryckas genom öppenhet och ärlighet och centralt är då att 
tydliggöra grunderna för analysen: förförståelse, teoretisk förankring och analysmetod. 
 
Att benämna kategorier 
Studien fokuserar två grupper av kvinnor, vilket inte är oproblematiskt då grupper alltid 
är heterogena. Samtidigt är det inte möjligt att synliggöra olika gruppers skilda 
livsvillkor utan att benämna kategorier. Såväl den feministiska som antirasistiska 
forskningen har gjort detta genom att både benämna och problematisera kategorier. Till 
syvende och sist får det empiriska materialet i varje enskild studie utvisa huruvida 
gruppnivån är relevant eller ej.  
 
Intervjuerna  
Intervjuerna tog avstamp i frågan: Berätta om din förlossning! respektive Berätta om en 
förlossning där den födande kvinnan hade invandrarbakgrund! Följdfrågorna varierade 
utefter den individuella berättelsen, men försökte fokusera samspelet mellan kvinnan 
och barnmorskan. Barnmorskorna tillfrågades även om samarbetet med undersköterskor 
och läkare.  
 
Barnmorskorna intervjuades i hemmet eller på arbetsplatsen (utefter eget val), under 
hösten 2003. En barnmorska intervjuades två gånger p g a tekniska problem med 
inspelningen. En intervju ingick inte i analysen då barnmorskan ifråga främst sysslade 
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med undervisning/forskning. Kvinnorna intervjuades i hemmet (de kunde välja mellan 
hemmet eller mödravårdscentralen) ca 2-3 månader efter förlossning, under 
våren/sommaren 2004. Vid ett par av intervjuerna var männen med då kvinnorna 
önskade språkligt stöd. Som nämnts fanns det inom ramen för studien inga resurser för 
tolk. Intervjuerna pågick mellan 40 min-1,5 tim, spelades in och transkriberades sedan 
så gott som ordagrant under tidsperioden 2003-2004. Utskrifterna namngavs utifrån 
intervjuordningen, t ex Bm1 (Första intervjuade barnmorska) och Ma1 (första 
intervjuade mamma). I anslutning till intervjuerna antecknades sådant som bedömdes 
vara relevant för studien. De avsnitt av utskrifterna som presenteras i resultatet har 
ibland modifierats något i syfte att dels göra det ursprungliga talspråket något mer 
läsvänligt, dels utesluta saker som riskerar att identifiera intervjudeltagaren. 
Intervjudeltagarens tydliga betoningar markeras i citaten med understrykning och inom 
[klammer] finns ord som intervjudeltagaren syftar tillbaka på.  
 
Analys 
Intervjuerna genomfördes med viss förkunskap om barnmorskeyrket i Sverige och om 
hur kvinnor kan uppleva mötet med barnmorskan samt med ett generellt engagemang 
för kvinnors ställning i samhället. Under intervjuandet framträdde empiri som gav 
anledning att söka ny teori, som jag sedan bar med mig in i påföljande intervjuer. 
Antalet intervjuer förutsågs i ett initialt skede på ett ungefär, men det exakta antalet är 
ett resultat av min upplevelse av mättnad i materialet (jfr Guvå & Hylander, 2003; 
Thomsson, 2002). Upplevelsen av mättnad visar att en analys sker redan under 
intervjuandet genom växelverkan mellan teori och empiri. Detta innebär också att en 
skiljelinje mellan resultat och analys är svår att dra (Thomsson, 2002).  
 
Analysen av materialet skedde under hösten/vintern 2006-2007. Materialet från 
intervjuerna med barnmorskorna analyserades först, men proceduren var i stort likadan 
för båda grupper. En skillnad är dock att materialet från intervjuerna med mammorna 
analyserades i ljuset av det som framkom i analysen av barnmorskornas berättelser. 
Analysen började med att intervjuerna genomlyssnades för att återfå en levande bild av 
materialet. Utskrifterna lästes sedan, och även de anteckningar som förts, och det jag 
uppfattade som centralt i förhållande till studiens fokus markerades. Därefter gjordes 
utifrån en tydligare bild av de individuella berättelserna en ny genomläsning och 
ytterligare markeringar. Varje individs markeringar försågs med den beteckning som 
angivits i transkriptionen (Bm1, Ma1 osv) och klipptes ur. Urklipp som bedömdes 
behandla samma sak grupperades och varje grupp fick en rubrik. Främst baserade sig 
dessa grupperingar på innehåll, d v s vad som talas om, t ex, ”tolk”, ”information”, 
”pappor”, ”läkare”. Efter att ha fått denna bild av materialet genomlästes materialet med 
frågorna ”Vad betyder det här?” och ”Vad handlar det här om?” mer uttalade. Detta 
resulterade i att vissa tidigare grupperingar fogades in under mer meningsbärande 
teman, t ex var ett arbetstema ”Att inte bli sedd” i vilket tal om bl a ”tolk” och ”läkare” 
ingick. Vissa kategorier utgick i detta skede, exempelvis ”pappor”. Det fanns intressant 
tal om pappor och av de pappor som närvarade under två intervjuer, men jag valde att 
fokusera relationen mellan barnaföderska och barnmorska. 
 
Utifrån den tematiska kategoriseringen lästes utskrifterna igenom igen för att finna 
ytterligare passager som behandlade ett tema, eller som kunde utgöra ett nytt. Jag ville 
också avgränsa studien ytterligare och fler kategorier under arbetstemana valdes bort, t 
ex mammors tal om ”läkare”. I detta skede påbörjades också författandet av uppsatsens 
inledning vilket sedan fortsatte i växelverkan med ytterligare analysarbete. Parallellt 



    12 

med analysprocessen söktes teori och empirisk forskning för att öka förståelsen för 
empirin. Analysarbetet resulterade slutligen i tre teman för barnmorskorna: Om 
skillnader och riktiga ”invandrarkvinnor”, Om att göra skillnad samt 
”Barnmorskeriet” som professionell plattform; och tre teman för mammorna: Om den 
goda relationen och känslor av tacksamhet, Att ställa krav på sig själv och att förstå 
barnmorskan samt Egna behov och marginaliserande möten.  
 
 

Resul ta t  och d iskuss ion 
 

Resultaten presenteras och diskuteras tematiskt i syfte att belysa centrala fenomen i 
förhållande till studiens fokus och förståelseram. Med centrala fenomen avses ibland 
sådant som kan återfinnas i en majoritet av berättelserna, men inte alltid. Det är framför 
allt kvaliteten och tydligheten i ett visst fenomen som skapar ett tema.  
 

Barnmorskorna 
 
Om skillnader och riktiga ”invandrarkvinnor” 
I barnmorskornas berättelser framtonar ofta skillnader mellan ”invandrarkvinnor” och 
”svenska kvinnor” som något självklart, även om det också påpekas att det finns 
skillnader mellan olika grupper av ”invandrarkvinnor”. Skillnaderna beskrivs framför 
allt härröra ur ”kultur”, men ibland beskrivs de i termer som snarast kan förstås som 
biologiska. 
 

[…] ibland kan man tycka att dom är lite loja gentemot barnet, att dom låter barnet ligga för 
sig själv, det är inte det här att dom slurpar upp barnet till sig sådär, man skulle helst vilja ta 
det där barnet och lägga det där, men det är kanske nån sån här överlevnadsgrej som man 
har sett sin mamma göra, vet inte, när man läser om olika kulturer, alltså dom som föder i 
bushen och sådär, dom låter det ligga en bit bort ett tag för att se om det är livsdugligt, ser 
om det börjar vifta och skrika och sådär, då tar dom upp det, om det är nåt sånt, om det 
ligger i naturen, jag vet inte, men ibland kan man tycka det liksom, oftast fungerar ju 
amningen bra, det är inte så många invandrarkvinnor som kommer med bröstböld 
exempelvis, det är det ju inte, alltså funkar det så funkar det, det är mer skandinaver som får 
sådana problem […] 

 
Det förekommer att skillnader i förutsättningar och erfarenheter tas upp och kopplas till 
förlossningssituationen, t ex att brist på socialt stöd kan bidra till 
förlossningskomplikationer, men vanligare är att de skillnader mellan grupper som 
beskrivs inte problematiseras i förhållande till aktuella förutsättningar. 
 

[…] hon var också omskuren och hon var inte så gammal, det var hennes första barn och 
hon ville bara komma därifrån, så henne fick vi, ja hon var hysterisk, men bebisen hade 
liksom ändå kommit ända ner, hon vägrade att krysta så vi fick vara flera stycken och i 
princip hålla fast henne och hjälpa till och trycka på magen så att bebisen skulle få komma 
fram, för att det blev lite dåliga fosterljud också, och hon revs och skrek och så, och efter en 
sån upplevelse, det är inte så många, där tycker jag att dom har ett helt annat temperament, 
tycker jag, invandrarkvinnor, åt ena eller andra hållet, men det är mer växlande än vad 
svenska tjejer har absolut […]. [min kursivering] 

 
I ovan citat framställs skillnaden som temperament, trots att flera andra faktorer tas upp, 
eller skymtar, som skulle kunna bidra till förståelsen av varför kvinnan beter sig som 
hon gör. Kvinnan upplever uppenbarligen smärtan och situationen som outhärdlig, 
vilket hon enligt barnmorskan också förmedlade i samtal efter förlossningen. Hon är 
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ung och rädd och kommunikationen mellan henne och vårdpersonalen förefaller inte 
vara optimal eftersom det krävs fyra personer som håller fast henne, vilket framkommer 
senare i intervjun. Ändå fokuserar barnmorskan kvinnans ”temperament” när hon ska 
förstå och förklara situationen. Noteras kan också att upplevelsen är ovanlig, ”det är inte 
så många”, men används ändå för att beskriva generella skillnader mellan 
”invandrarkvinnor” och ”svenska tjejer”. 
 
Den självklarhet med vilken skillnader och kategorier som ”invandrarkvinnor” och 
”svenska kvinnor” ofta beskrivs tycks parad med en ambivalens rörande vem som kan 
ingå i kategorierna.  
 

Alltså nordisk, det känner man ju inte riktigt som invandrare […] när man tänker på 
invandrare så tänker man ju från andra länder, med helt andra kulturer, vilket inte våra 
nordiska länder, dom har ju inte så mycket andra kulturer utan dom är ju ungefär som vi i 
vårt tänkande och förhållningssätt när det gäller att föda barn, det är ju otroligt olika om 
man kommer från, ja dom från Eritrea, Somalia, dom upplever jag liksom att dom sällan 
vill ha bedövning, utan dom har ofta det här att det ska göra ont […] 

 
Samma barnmorska talar ändå senare om kvinnor från Finland som annorlunda jämfört 
med kvinnor från Sverige, och man kan även se likheter i beskrivningarna av, i det här 
fallet, afrikanska och finska kvinnors förhållningssätt, trots att de menades vara väldigt 
olika: 
 

[…] dom här finska kvinnorna, dom har ju det här sisu eller vad det heter, det där liksom 
finska draget att dom är ofta starka, dom ska klara det här, det är nåt man ofta ser hos finska 
kvinnor, varför vet jag inte, dom har gått igenom finska kriget [skratt], nä, men det är 
liksom lite konstigt […] dom [kvinnor från Finland] tar ofta inte lika mycket bedövning, 
dom är ofta lite, ska klara det här. 

 
Försöken att bestämma vem som är ”invandrarkvinna” görs här med hänvisning till 
beteendet under förlossningen, men en annan återkommande infallsvinkel är att det 
kanske har med faktorer som socioekonomisk klass, utbildningsnivå, kunskaper i 
svenska språket eller ålder att göra. Det händer att barnmorskorna börjar berätta om en 
förlossning, men funderar över om det verkligen är ett bra exempel på ett möte med en 
kvinna med invandrarbakgrund. 
 

Hon pratade perfekt svenska… jag tror hon hade iranskt ursprung, persiskt ursprung, och 
hon var gift med en svensk så hon var kanske inte en klassisk invandrare då, eller… men 
hon var i alla fall född i sitt hemland så att säga och uppvuxen här, kommit hit som barn, 
som sagt när vet jag inte, men hon var kanske en ovanlig kvinna för att vara invandrare för 
hon var väldigt vältalig och väldigt påläst och väldigt…mm…svensk […] så hon var 
kanske inte riktigt ett så bra exempel. 

 
Samma barnmorska går senare vidare med ett exempel som hon förefaller tycka är 
bättre. Där är kvinnan betydligt yngre och behärskar inte svenska språket särskilt bra. 
Barnmorskan funderar kring dessa aspekter och vad det egentligen är som gör denna 
kvinna till ett bättre exempel på ”kvinna med invandrarbakgrund” – hon har beskrivit 
henne som blyg och relativt okunnig om förlossningen, men det kanske snarare är 
åldern än invandrarbakgrunden som spelar in? Reflektionerna kring detta avslutas med: 
”Jag vet inte riktigt vad jag menar”, vilket kan illustrera en allmän osäkerhet hos 
barnmorskorna kring hur man ska gripa sig an detta.  
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Något som framträder som nästintill ett begrepp när barnmorskorna försöker definiera 
”invandrarkvinnan” är ”Danderydsmammor”. Detta är kvinnor som är vältaliga och har 
hög utbildning och/eller socioekonomiskt hög status, ibland via mannen, och som är 
pålästa med avseende på förlossningen, vilket ibland beskrivs som ett negativt behov av 
kontroll i förlossningssituationen. Dessa kvinnor kategoriseras sällan som 
”invandrarkvinnor”, oavsett bakgrund, vilket indikerar instabiliteten i ras/etniska 
kategorier och den mening dessa tillskrivs. Nakano Glenn (1999) diskuterar den 
föränderlighet som dessa kategorier uppvisar över tid och rum, särskilt med avseende på 
inkluderingen och exkluderingen i kategorin ”Vita”, och refererar bl a till en studie av 
Ong från 1996 (s 8), där högutbildade asiatiska invandrare med en högstatusposition på 
arbetsmarknaden ”are Whitened”, ”görs till vita”, och upptas i den amerikanska 
medelklassen, medan fattiga och arbetslösa ”are Blackened” ”görs till svarta”. 
 
I mitt material kontrasteras ”Danderydsmammorna” med kvinnor som bedöms ha låg 
utbildning och låg socioekonomisk status, som har svårt med svenska språket, som 
upplevs ha starka band till sin ”kultur” och som inte söker information via t ex Internet 
utan är relativt teoretiskt okunniga om förlossning. Att vara oinformerad om 
förlossningen beskrivs inte som något negativt, snarare tvärtom. 
 

”[…] hellre skulle jag tänka mig att dom har lättare förlossningar eftersom dom föder, det 
är som det är, men ju mer man är inne i det här [svenska], och lyssnar och det blir som våra 
förlossningar, vi tänker och tycker och kräver och skulle vilja ha en upplevelse, dom kanske 
också går in i de här tankarna och då blir det kanske svårare […]” 

 
En annan barnmorska ser tillbaka på sitt yrkesliv och ger uttryck för att 
”invandrarkvinnorna” på 70- och 80-talet hade en annan, mer ”naturlig”, inställning till 
barnafödande:  
 

[…] dom kom in och födde sina barn med få komplikationer, dom skrek mycket och vi 
försökte…, dom kunde ju ingen svenska heller då, vi gjorde det bästa av situationen […] då 
[på den tiden] kom dom direkt från sitt hemland och hade traditioner med sig hemifrån, 
dom bodde på landet och dom hade sett förlossningar, det här med liv och död var naturligt 
[…]. 

 
Dessa berättelser tycks ta avstamp i en föreställning om att intellektet inte är till någon 
större nytta för den födande kvinnan, utan snarast ställer till problem, och att den 
invandrade kvinnan, om hon inte har skolats in i ”vårt” intellektualiserande, har lättare 
förlossningar. Föreställningar besläktade med denna återfinns också i följande 
beskrivningar av ”invandrarkvinnor”: 
 

Ja, dom har liksom i sin normalitet, inte alla, inte alla invandrarkvinnor, men många ändå 
liksom är så fokuserade och man behöver inte säga åt dom att dom ska vara i upprätt läge 
utan dom är det liksom av sig självt på nåt sätt… tycker jag… att det liksom ligger mer i 
deras natur på något konstigt sätt […]. 

 
Samma barnmorska säger även med ett skratt att ”det sitter väl i deras gener kanske”. 
En annan menar att:  
 

[…] dom är ju ofta jättegulliga, och så liksom dom här somaliska, eritreanska, dom är ju så 
små och så nätta och så är dom ju ofta jätteduktiga på att föda barn […]. 
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Det förekommer att barnmorskorna poängterar likheter mellan kvinnor, men sällan utan 
att i anslutning till detta också tala om skillnader, och här återkommer skillnaden i 
samma skepnad som ovan, d v s ”invandrarkvinnan” är mer ”kroppslig”, trots allt: 
 

[…] hon föder ju på likadant sätt, hon får ju värkar på samma sätt och vattnet går, och föder 
på samma ställe (sjukhuset, min anm), det är ju inte något som skiljer en utländsk kvinna 
från en svensk kvinna, hur det går till, men sen kan det ju vara… […] det kan ju vara, från 
vissa afrikanska länder, upplever att dom tog mindre smärtlindring, dom afrikanska 
kvinnorna, och klarade det väldigt bra […] och var så inne i kroppen och förlossningen, och 
liksom följde kroppen, och vad som sker väldigt ofta är att dom utländska inte ställer lika 
mycket krav […]. 

 
Föreställningen om att ”tänkande, tyckande och krav” skulle ha en negativ inverkan på 
förlossningen är inte ovanlig bland vårdpersonal men saknar enligt Green, Coupland & 
Kitzinger (1990) oftast empirisk förankring varför de bestämde sig för att undersöka bl 
a detta. I deras studie som omfattade 825 mammors upplevelser av förlossning gavs 
inget stöd för denna föreställning, tvärtom visade det sig att de kvinnor som hade höga 
förväntningar på förlossningen också fick de bästa upplevelserna. Utifrån bl a detta är 
det relevant att fundera över barnmorskornas utsagor i relation till de kvinnor som 
beskrivs och definieras. En av barnmorskorna hävdade med hänvisning till framför allt 
språkproblem att ”vi ger inte någon individuell vård till invandrarkvinnan”, men kanske 
är föreställningarna om ”invandrarkvinnan” ett minst lika stort hot mot kvinnornas 
individuella behov. Vilket utrymme har den verkliga kvinnan att nå fram? I Knockes 
(1991) studie av invandrade kvinnors situation på den svenska arbetsmarknaden så 
tycks den verkliga kvinnan och föreställningarna och stereotypierna om henne, d v s 
”invandrarkvinnan”, inte ha några gemensamma behov. 
 
I ”Det andra könet” (1949/2000) skriver Simone de Beauvoir om att män beskriver 
världen från sin utgångspunkt, men att de anser sig beskriva verkligheten. Utifrån de los 
Reyes och Mulinari (2005) skulle man kunna säga att på samma sätt har vithetens 
utgångspunkter osynliggjorts och framstår som neutrala när barnmorskorna beskriver 
”invandrarkvinnan”. Oavsett barnmorskornas personliga intentioner, eller individuella 
värdering av innebörden i beskrivningarna, ansluter sig dessa ofta till stereotypier om 
kvinnor och särskilt ”andra kvinnor” (jfr Knocke, 1991). En essentialistisk förståelse av 
kön och etnicitet och kultur förefaller inte ovanlig bland barnmorskor (Ahlberg, 2006; 
Aili, 2002; Katbamna, 2000) och Groglopo (ibid) menar att en essentialistisk förståelse 
bland vårdpersonal i sig legitimerar skillnader i hälsa och den vård som ges.  
 
Om att göra skillnad 
Parallellt med talet om skillnader mellan kvinnor så reflekterar barnmorskorna över hur 
de, i sin yrkesutövning, gör skillnad mellan olika grupper av kvinnor och par. Den 
skillnad som görs beskrivs ibland som liten och subtil, och tycks ofta handla om en 
skillnad som görs i tanken, även om konkreta ageranden också tas upp.  
 

[…] lite sådär generellt på nåt konstigt sätt, som man inte vill ska vara, men som ändå finns 
där faktiskt […] så blir ju handläggningen därefter tror jag, man kanske inte är därinne så 
himla mycket som man annars skulle ha varit, eller är så himla tillmötesgående på deras 
krav för att man tycker att dom är jobbiga redan från början […] det tror jag, fast man 
tycker själv att man är så himla, ja, psykologisk och rättvis och sådär fast, ja men det tycker 
man ju, jag tycker nog att, jag är ingen rasist, inte så, men jag tror nog att underliggande så 
gör man nog nån liten skillnad här och var, det gör man nog faktiskt, fast man inte vill eller 
menar så i grunden kanske men… 
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En annan barnmorska som själv kategoriserar sig som ”invandrare” uttrycker följande 
om hur skillnad görs när hög status saknas hos kvinnan eller paret: 
 

[…] man mötte dom på ett annat sätt alltså, jag upplever det så nu när jag tänker tillbaka, 
det var inte riktigt lika, på lika villkor, jag kan inte påstå att man är rasist, men alltså det 
finns ju alltid det här ”vi är svenskar, ni är inte svenskar”, och sen när folk kommer och 
folk har pengar eller har en annan status då är det en annan grej liksom […] det var nån 
slags… stämning, stämning i… när man ger rapport eller så… och uttrycken som folk 
använde om kvinnor och så, det är väldigt subtilt alltså, det är nånting som svenskar inte 
ens själva reflekterar över, dom ser inte det, dom känner inte det på nåt sätt utan det bara är, 
men vi som är utifrån […] lite vid sidan om, då tittar jag på ett annat sätt och ser de här 
mycket, mycket subtila uttrycken som inte ni ser, för det är bara så man är, man är inte 
uttalat, inget rasistiskt, inget negativt så, men det finns en liten, liten skillnad… ”dom och 
vi”, på nåt sätt… 

 
I båda berättelser poängteras att det inte rör sig om ”rasism” när man gör skillnad. Ordet 
tycks för stort för det man här menar sig tala om. Inte heller talar man i termer av 
diskriminering trots att den skillnad man gör har konkreta effekter i handläggningen av 
kvinnorna. I andra berättelser blir det tydligt att barnmorskorna har ett visst 
handlingsutrymme när det gäller hur man fördelar sin tid mellan de födande kvinnor 
man ansvarar för. Det talas om att ”smita” från dem man upplever som svåra att skapa 
en bra kontakt med, fast man, som någon menar, kanske ” egentligen borde göra 
tvärtom och ägna mer tid åt den kvinnan”. Svårigheter att skapa en god kontakt beskrivs 
uppkomma vid stora språksvårigheter eller ”kulturskillnader”.  
 
De negativa känslomässiga och medicinska effekter som en dålig kommunikation och 
relation under förlossningen kan ha förefaller i de aktuella berättelserna inte tillskrivas 
något större inflytande över hur förlossningsvården bedrivs. Detta trots att 
barnmorskorna beskriver kommunikationen och relationen som mycket viktiga. 
Visserligen uttrycks en förståelse för att de kvinnor som man inte har en bra 
kommunikation och relation med kan få en sämre förlossningsupplevelse och konkreta 
exempel finns där barnmorskan upplevt sig tvungen att mot kvinnans vilja hålla fast 
henne eller lägga henne i ben/gynställning för att medicinskt säkra förlossningen. Flera 
barnmorskor menar också att ”även om invandrarkvinnor aldrig klagar efteråt, utan 
alltid säger sig vara nöjda, så kan det inte stämma”. Vad man skulle kunna göra för att 
skapa relationer som kan förebygga att kvinnans kroppsliga integritet kränks diskuteras 
dock inte explicit av barnmorskorna. Kanske för att relationen inte anses tydligt kopplad 
till den medicinska säkerheten? När det gäller denna koppling behövs också mer 
forskning, men redan nu finns resultat som indikerar den stora betydelsen av relationen 
med vårdpersonalen (Essén, 2002). Det ingår dock mer i barnmorskans uppdrag än att 
beakta medicinsk säkerhet. I enlighet med Socialstyrelsen (2006) ska barnmorskor 
”Visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet” (s 12) 
och ”Ge stöd, trygghet och kontinuitet vid förlossning” (s 13) och Den internationella 
etiska koden för barnmorskor (1999) föreskriver att barnmorskor ska stödja och 
uppmuntra kvinnors aktiva deltagande i beslutsfattande rörande den egna vården samt 
vara lyhörda för bl a psykiska och emotionella behov hos kvinnor. Kvinnans 
individuella behov, utöver de medicinska, är också något som barnmorskor i 
föreliggande och andra studier (se t ex Aili, 2002) värnar om som en del i sitt specifika 
arbetsfält i förhållande till läkarna. 
 
Barnmorskorna generellt talar om att göra skillnad mellan olika kvinnor på ett sätt som 
förlägger detta beteende lite mer hos andra än hos dem själva, ibland hos läkarna, och 
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man talar om att det sker på andra arbetsplatser än den nuvarande eller hänvisar till att 
det är bättre att börja ett förändringsarbete på mödravårdscentralerna än på 
förlossningsavdelningarna. Detta påminner om den ovilja som Wahl, Holgersson, Höök 
och Linghag (2001) menar ofta finns i organisationer när det gäller att se de egna 
bristerna med avseende på jämställdhet mellan könen. Inte minst finns denna ovilja hos 
dem som tillhör den överordnade gruppen och vanliga strategier för att osynliggöra 
problemen är att förlägga dessa någon annanstans, i tid eller rum (ibid). Jag uppfattar 
dock att barnmorskornas berättelser även har en annan dimension då det förefaller 
finnas en vilja att reflektera över egna föreställningar och beteenden, ibland med 
betydande självkritik:  
 

[…] det var bara usch och jag fick ingen kontakt med henne och så fick jag höra efteråt att 
jag borde ha tagit in tolk, för det var hennes man som tolkade, och det borde jag naturligtvis 
ha gjort […] jag kände bara att hela förlossningen var ett rent övergrepp på henne, hon 
genomlevde förmodligen det hon upplevt när hon blev omskuren, usch, det var verkligen 
hemskt, och sen så var jag ju tvungen att känna när hon var öppen, och så kände jag, oj gud 
nu är hon helt öppen och huvudet är nästan härnere och nu måste jag klippa, det måste man 
ju göra för att barnet ska kunna komma ut, och så bedövade vi så gott vi kunde och så 
skulle vi klippa och saxarna är ju, eftersom man klipper så sällan, så är ju saxarna 
fruktansvärt slöa, dom är liksom… det… jag kan bara säga att när barnet var fött så gick jag 
bara ut och grät i två timmar…[…] ja det var en ren våldtäkt och jag kände att jag var ju 
delaktig i allt som hände […] 

 
Under denna förlossning samarbetade barnmorskan med en annan barnmorska samt 
läkare och hon förlägger även ett stort ansvar på läkaren som har det yttersta medicinska 
ansvaret, men är samtidigt tydlig med att hon bär ett personligt ansvar. Berättelsen 
innehåller direkta kopplingar mellan förlossningssituationen och kvinnoförtryck, i form 
av sexualiserat våld och könsstympning, vilket synliggör hur utsattheten i 
förlossningssituationen kan kopplas till kvinnoerfarenheter i ett vidare perspektiv. 
Rúdolfsdóttir (2000) menar att kopplingen mellan kvinnans könsorgan och sexualitet på 
ytan bortses ifrån under förlossningen, men att den för kvinnan ändå alltid existerar och 
kan göra att en undersökning eller ett ingrepp som hon inte gett tillstånd till upplevs 
som ett sexuellt övergrepp.  
 
Kanske är det förnimmelsen av en delad utsatthet på grund av könstillhörighet som gör 
att barnmorskorna, parallellt med att uppvisa ett motstånd likt det Wahl, Holgersson, 
Höök och Linghag (2001) beskriver, även tycks vilja reflektera över sitt eget 
särbehandlande av vissa kvinnor. När man tillhör en kategori som inte upplever några 
problem och därtill har mest att vinna på att behålla status quo så tenderar man att göra 
sig blind för rådande maktordning menar Chafetz (1990) och Cockburn (1991) (enl 
ibid), med hänvisning till mäns överordning i organisationer, men vad händer när man 
befinner sig i en position som tydligt inbegriper både över- och underordning? Om 
barnmorskornas professionella position och handlingsutrymme inte bara förhandlas i 
relation till omgivande yrkesgrupper utan även, som Green, Kitzinger & Couplands 
studie (1986) indikerar, i relation till patienter så kan barnmorskorna ha mest att vinna 
på att behålla status quo, d v s att särskilja, diskriminera, mellan kvinnor, men det är 
knappast oproblematiskt. De kvinnliga barnmorskorna delar förmodligen vissa 
erfarenheter av att vara kvinna med alla de kvinnor de möter vilket kan göra det svårare 
att göra sig så blinda som överordnade män kan göra i förhållande till kvinnors 
situation. Samtidigt kan barnmorskorna som grupp ha mycket att förlora på att 
identifiera sig för mycket med det kvinnliga könet, särskilt om det gäller kvinnor som 
de beskriver i termer av traditionell femininitet. Barnmorskekåren har vunnit en 
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privilegierad position i förhållande till läkarna bl a genom att markera avstånd från just 
detta, och kanske genom att utöva den traditionellt manliga medicinvetenskapens 
kontroll över kvinnokroppen?  
 

Vi har en bild av hur det ska vara, hur kvinnorna är när dom föder barn, visst säger vi att 
alla ska göra som dom vill, dom får bete sig som dom vill och dom får den smärtlindring 
som dom vill och vi ska guida dom i deras fria val och allt det där, vi är så pedagogiska och 
vänligt inställda och sådär… men jag är ändå inte riktigt säker på att vi gör sådär, utan vi 
förväntar oss ett visst beteende tillbaka, dom ska bete sig på ett visst sätt, och det är 
omedvetet, det är inte nåt som man, om du skulle gå till förlossningen och fråga så skulle 
dom säga ”aldrig, nej, nej, det är inget sånt” […] men sen när det händer att någon inte 
passar in i den här bilden av hur man ska vara när man föder barn så märks det i nån journal 
eller i hur man rapporterar över att hon var si eller så, som att det var något konstigt eller 
annorlunda… det är inget problem, men det markeras för att det avviker […] dom blir inga 
problem, men dom blir avvikande. 

 
Barnmorskan menar vidare att dessa normer på ett subtilt sätt förmedlas till födande 
kvinnor genom att positiv feedback ges då kvinnorna gör ”rätt” och att kanske kvinnor 
med invandrarbakgrund, i och med sin marginaliserade position i samhället, måste vara 
särskilt lyhörda för och villiga att anpassa sig till normerna för att bli lyssnade på och 
hjälpta. Kanske den maktordning inom förlossningsvården som Öberg (1996) talar om 
ibland kan byta kön: ”hon – kontrollanten, hon – den kontrollerade”? 
 
”Barnmorskeriet” som professionell plattform 
Hur framträder då barnmorskornas yrkesmässiga position i förhållande till 
undersköterskorna och läkarna? Finns utrymme för barnmorskorna att i den 
professionella positionen utöva den traditionellt manliga kontrollen över kvinnor? Finns 
utrymme att bryta mot den? 
 
Förlossningsbarnmorskorna har ett nära samarbete med undersköterskor då arbetet sker 
i par, medan läkarna vanligen bara kommer in i förlossningsrummet om barnmorskan 
bedömer att något avviker från ”det normala födandet”. Bedömningen av vad som är 
”normalt” är enligt vissa barnmorskor okomplicerat, med hänvisning till sitt eget 
kunnande och att det finns tydliga riktlinjer att följa. Andra menar dock att 
bedömningen av det ”normala” kan problematiseras, med risk för konflikt med det 
medicinska perspektivet: 
 

[…] det är rätt läkarstyrt tycker jag […] dom vill gärna vidröra, tycker jag, det normala […] 
men barnmorskor och läkare har alltid varit lite så… vi försöker ju hålla på att vi ska sköta 
det normala, och dom vill gärna ta det normala och göra det komplicerat, det är lite så. 
 

Det är tydligt att utifrån barnmorskornas horisont så har barnmorskor och läkare ofta 
helt olika perspektiv på födandet och de kvinnor de möter: 
 

[…] i och med att läkare har en naturvetenskaplig fokusering på födandet så det kan det bli 
konflikt i synsättet […] och så tycker jag att dom försöker styra födandet för mycket […] 
dom har det här medicinska inför ögonen, det är det som styr helt och hållet, jag tror att 
barnmorskan har mer helhetsbilden av kvinnan […]. 

 
För barnmorskorna tycks den födande kvinnan inte i första hand vara en patient, utan 
hon befinner sig i en normal, om än omvälvande livshändelse, där barnmorskans uppgift 
är att guida och stödja, tills det är klarlagt att något avviker från ”det normala”. 
Benägenheten att se på barnafödande med ett icke-medicinskt perspektiv kan kanske 
också förstärkas av att barnmorskan vid den ”normala” förlossningen kan utöva sitt yrke 
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med stor självständighet. Samtidigt poängterar barnmorskorna också sin medicinska 
kompetens och det medicinska ansvaret, inte minst i förhållande till undersköterskorna. 
Nedåt i hierarkin finns en tydlig professionell gräns: ”[…] hon har vissa uppgifter och 
jag har andra, jag är medicinskt ansvarig för patienten […]”. Och detta tycks inte 
föranleda några konflikter mellan undersköterska och barnmorska: ” […] det är aldrig 
något problem, det är vissa saker som dom inte kan göra, som jag har ansvaret för” (min 
kursivering), men samtidigt tycks barnmorskan kunna delegera uppgifter om hon gör 
bedömningen att undersköterskan klarar dessa: ”[…] då är det jag som gör det till 
henne, för att jag vet att hon klarar det […]” (min kursivering). När det gäller 
avsaknaden av (uttalade) konflikter med undersköterskorna funderar dock någon 
barnmorska över om hennes egen överordnade position gör henne okänslig inför hur 
undersköterskan kan uppleva relationen.  
 
Barnmorskorna tycks se på sin kompetens i förhållande till undersköterskornas på 
samma sätt som Pingel och Robertsson (1998) påtalar att sjuksköterskor gör: den egna 
kompetensen inkluderar och går utöver undersköterskornas. När det gäller 
sjuksköterskor och läkare och deras kompetensområden delar de båda grupperna enligt 
Pingel och Robertsson en föreställning om att där inte råder parallellitet, sjuksköterskan 
har inget ”eget område”, och på så sätt upprätthålls ordningen. Hos barnmorskorna kan 
ett mer problematiskt förhållningssätt till kompetens och rådande hierarki skönjas. 
Barnmorskorna förefaller uppleva att de besitter en specifik kunskap, ibland beskrivet 
som ”barnmorskekonst” eller ”barnmorskeriet”, i kombination med en gedigen 
medicinsk kompetens, vilket också gör att de menar sig kunna värdera en läkares 
ordinationer och göra en egen bedömning. Barnmorskorna menar att de också har 
utrymme att ifrågasätta ett läkarbeslut, särskilt om läkaren är oerfaren, men inte alla gör 
det. En barnmorska talar om detta i termer av ”barnmorskeproblematiken”. En annan 
barnmorska hävdar dock att konflikter med läkarna inte uppstår just på grund av det 
unika kompetensområdet, ”barnmorskeriet”, och den starka ställning detta medför: 
  

Ja, men du vet, som svenska barnmorskor alltså, vi har ju en otroligt stark ställning och allt 
vi gör inom barnmorskeriet, det är alltså få länder, vi har mödravård och vi har 
preventivmedelsrådgivning och vi har förlossning och vi har ultraljud, forskning, det är 
otroligt om man jämför internationellt, i en del länder så har man ju inte ens barnmorskor 
[…]. 

 
Det finns också barnmorskor som poängterar sin egen styrka och behov av 
självständighet i yrkesutövandet, men en barnmorska beskriver också hur detta kan ta 
sig uttryck i ett ”revirtänkande” som medför att det kan vara svårt för barnmorskor att 
samarbeta sinsemellan och lära av varandra. Ett revirtänkande skulle kunna indikera ett 
mycket starkt behov av att upprätthålla den yrkesmässiga positionen, men det kan 
samtidigt vara ett tecken på att ett betydande mått av autonomi och handlingsutrymme 
faktiskt finns. Det är svårt att se hur en tydligt underordnad yrkesgrupp som 
undersköterskorna skulle kunna upprätthålla ett ”revir”. 
 
Barnmorskornas relationer till omgivande yrkesgrupper och ”barnmorskeriet” berör 
även relationerna till kvinnorna. Anser sig barnmorskor bättre än läkare och 
undersköterskor på att skapa goda relationer med kvinnor? I Ailis (2002) studie av 
barnmorskor inom mödravården ges uttryck för att så är fallet. Barnmorskorna talar ofta 
om att den yrkesmässiga drivkraften kommer ur att de vill hjälpa och stärka kvinnor:  
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Ja, det är det, att vi är mycket för kvinnan, vi… ja, försvarar kvinnan, eller vad ska jag säga, 
vi arbetar för att kvinnan skall få, bli starkare på, på det ena och det andra sättet och 
försvarar nog mycket kvinnan, ja, i manssamhället”. (Aili, 2002, s 99) 

 
Barnmorskorna referera också till att de själva är kvinnor och att detta gör dem mer 
kompetenta att möta andra kvinnor: 
 

Ja, på något sätt tror jag att vi som barnmorskor har väldigt mycket i vår, för det första 
rollen som barnmorskor men också rollen som kvinna själv med den erfarenhet man har 
[…] (Aili, 2002, s 97) 

 
I mitt material finns det barnmorskor som hävdar att barnmorskor är mer inkännande 
och flexibla i mötet med kvinnor än framför allt läkare, men ingen ger uttryck för någon 
slags feministisk tanke eller framhäver den med barnaföderskorna delade erfarenheten 
av att vara kvinna. Inte heller har någon av barnmorskorna i föreliggande studie valt sitt 
yrke utifrån en vilja att arbeta med just kvinnor. Jämfört med 
mödravårdsbarnmorskorna i Ailis studie förefaller barnmorskorna här närmare den 
strategi som bl a Milton (2001) anser har gett barnmorskekåren en stark professionell 
position. De tycks också ha en yrkesidentitet som påminner om den Pingel och 
Robertsson fann hos läkare, d v s yrkesidentiteten baseras främst på yrkesmässig 
position, inte på person, och kön, medan barnmorskorna i Ailis studie i hög grad 
kopplar ihop yrke och person. Kanske kan de skilda verksamhetsområdena, mödravård 
respektive förlossningsvård har inflytande över detta. Aili (2002) menar att barnmorskor 
inom mödravården är mer autonoma än barnmorskor inom förlossningsvården då de 
förra inte har läkare lika nära inpå sig, vilket skulle kunna medföra att behovet av de 
traditionella strategierna inte är detsamma. Därtill kanske de skilda miljöerna bidrar till 
olika förhållningssätt. En barnmorska i föreliggande studie jämför arbetsmiljön på 
förlossningen med den på BB (eftervård) och menar att förlossningen är en mer 
”adrenalinstinn” arbetsmiljö. När barnmorskeyrket växte fram som en profession låg 
fokus på förlossning och kanske ligger just detta yrkesområde, som är av mer intensiv 
karaktär än mödravård och eftervård, mer i linje med de strategier som användes.  
 
Sammantaget finner jag den bild som framträder i barnmorskornas tal om yrket i 
relation till omgivande yrkesgrupper mångfasetterad. ”Barnmorskeriet” tycks här 
innebära dels en rörelse bort från läkarna och det medicinska perspektivet, det är ”något 
annat” som inbegriper att ”se hela kvinnan”, dels en rörelse mot läkarna och det 
medicinska perspektivet och det inflytande som detta medför. Jämfört med 
barnmorskorna i Ailis studie tycks också rörelsen från läkarnas perspektiv här 
annorlunda, mer avskalat från det personliga. Kanske är just kombinationen av dessa 
olika förhållningssätt en gynnsam strategi för förlossningsbarnmorskorna? Om 
barnmorskorna klarar balansakten ger kanske denna en professionell position med stort 
handlingsutrymme, utifrån vilken barnmorskorna kan välja, eller välja bort, att 
kontrollera och underordna kvinnor de möter? Samtidigt tycks behovet av att förhandla 
om den yrkesmässiga position relativt stort och sker kanske därför även i relation till 
barnaföderskor. Om de kvinnor som ställer krav på inflytande över förlossningen i 
enlighet med Green, Kitzinger & Coupland (1986) av barnmorskorna upplevs beskära 
yrkesutövandet, så torde kvinnor som inte upplevs ställa krav öka det egna 
yrkesmässiga handlingsutrymmet. När det gäller barnmorskornas beskrivningar av 
”invandrarkvinnor” så poängteras ofta just avsaknaden av krav hos denna grupp och det 
tycks inte vara något som barnmorskorna söker förändra utan snarare förstärka genom 
att beskriva motsatsen i negativa termer. Som nämnts menar också en barnmorska att 
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kvinnor med invandrarbakgrund, i och med sin marginaliserade position, kanske måste 
vara särskilt anpassningsbara utefter barnmorskornas normer för att bli lyssnade på och 
hjälpta. 
 
 

Mammorna 
 

Om den goda relationen och känslor av tacksamhet 
Flertalet mammor ger uttryck för att de är mycket nöjda med den hjälp de fått av 
barnmorskorna under förlossningen, och särskilt poängteras detta i början och i slutet av 
intervjuerna. Det är viktigt för kvinnorna att hållas informerade om barnets tillstånd och 
om förlossningsförloppet samt att barnmorskorna är närvarande: ”prata, prata och titta 
på mig” och inte tar avstånd utan är personliga och ”kommer nära”. När dessa behov av 
såväl medicinsk som medmänsklig karaktär tillfredställs infinner sig en känsla av 
trygghet.  
 

Jag menar på nåt sätt jag var trygg, jag kände mig trygg därför att dom var 
jätteprofessionella och dom pratade med oss hela tiden och dom sa sanningen […] dom var 
jättefina personer, dom kom hela tiden och så, och sa ”om du vill ha nåt eller vill att jag ska 
berätta vad som kommer att hända eller nånting så säg bara till”, ja på det sättet kände jag 
jättetrivsel […]. 

 
En kvinna som hade haft en komplicerad förlossning menade också att bemötandet 
bidragit till att ändock göra upplevelsen av förlossningen positiv: 
 

Dom är jätteduktiga faktiskt med sitt sätt att möta människor, jag menar samspelet funkade 
faktiskt, och människor gillar när någon lyssnar på dom… jag tackade personalen där, jag 
tänkte borde jag skicka blommor eller nånting, men sen tänkte jag att det är kanske lite för 
amerikanskt (skratt), men jag tackade alla och berättade att trots all smärta och hur jobbigt 
det var så var det ändå en positiv upplevelse på sitt sätt och hur dom mottog mig hjälpte till 
om man tänker på hur jobbigt det annars kunde ha blivit […]. 

 
Genomgående ges i kvinnornas berättelser stöd för den tidigare forskning som pekar på 
att mötet med barnmorskan är centralt för hur förlossningen upplevs, och berättelserna 
indikerar även att effekterna av mötet kan sprida sig utanför förlossningssituationen. 
Det finns kvinnor som ger uttryck för att bemötandet under förlossningen har ökat 
känslan av trygghet i Sverige. Björk-Brämberg (2004) visar i sin studie rörande 
invandrade kvinnors erfarenhet av hemsjukvård hur kvinnornas upplevelse av att bli 
respektfullt bemötta kan överbrygga känslor av främlingskap och istället ge en känsla 
av gemenskap, och en förbättrad hälsosituation. En kvinna i Björk-Brämbergs studie 
berättar att: 
 

Jag känner mig inte som en främling, det känns som att jag är hos mitt folk eller bland mina 
släktingar. När man respekterar varandra då är man glad. (I: Hur påverkar det dig?) Om jag 
mår psykiskt dåligt och en vårdare kommer och talar med mig på det viset då känns det 
bättre. (I: Vad menar du? Jag är en gammal och sjuk kvinna och när vårdarna pratar med 
mig så känner jag inte längre att jag är sjuk. De respekterar mig. (Björk-Brämberg, 2004, s 
11) 

 
Även i föreliggande studie förekommer att den goda vårdrelationen jämförs med 
relationen till den egna familjen i hemlandet: 
 

Hon [barnmorskan] hjälper mig mycket […] och efter jag födde var dom också snäll, jag 
tycker, jag är tacksam faktiskt, därför jag har bara min man med mig, det är inte som i mitt 
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land där jag har hela familjen, mamma, pappa eller ja, men i alla fall dom [barnmorskan 
och undersköterskan] var som min familj. 

 
Citatet pekar också på att ett begränsat socialt stöd kan göra relationen med 
barnmorskan och annan vårdpersonal särskilt betydelsefull. Här skymtar också den 
tacksamhet som kvinnorna generellt uttrycker. I samband med att kvinnorna beskriver 
barnmorskorna som snälla, hjälpsamma och kompetenta så uttrycks nästan alltid en stor 
tacksamhet över att ha fått ett sådant bemötande, och över att ha fått ta del av en 
sjukvård som många gånger ses som överlägsen andra länders: ”[…] jag vet nu att 
Sverige har varit och är välfärdsstaten nr 1”. Tacksamheten över den vård som erhållits 
kopplas också till den egna bakgrunden som invandrad kvinna:  
 

[…] känslan som jag fick att ”har jag rättighet för detta?”, även om jag vet att, jag har inte 
jobbat här, men min man betalar tillräckligt med skatt och jag kommer också att tjäna för 
detta samhälle när jag börjar jobba, men ändå hade jag en sån känsla av att ”borde jag inte 
ha någon privat försäkring som täcker detta, ska man verkligen leva på samhället såhär?”… 
tacksamhet över att jag inte ger så mycket, men ändå får jag service oavsett ursprung. 

 
Om kvinnorna ser sig själva som en belastning för samhället kan man fråga sig hur detta 
inverkar på upplevelsen av barnmorskan och hennes utrymme och på värderingen av det 
egna utrymmet i mötet. I Björk-Brämbergs studie (2004) synliggörs kvinnornas 
underordnade ställning i mötet med vårdpersonalen då kvinnorna ”inte vill vara till 
besvär” (s 12) utan ser det som sin uppgift att hjälpa och underlätta för vårdarna. I mötet 
mellan kvinnorna och barnmorskorna förefaller liknande tendenser att finnas vilka syns 
i de krav man ställer på sig själv, men inte på barnmorskan. 
 
Att ställa krav på sig själv och att förstå barnmorskan 
I situationer där kvinnorna upplever brister förlägger de i första hand ansvaret för detta 
hos sig själva medan barnmorskan snarast fråntas sitt personliga ansvar genom att 
hennes agerande nästan uteslutande förklaras med att hon är överlastad med arbete och 
därför ”stressad”. Någon kvinna upplevde t ex att den egna kunskapen om förlossning 
inte var tillräcklig, trots att hon informerat sig via litteratur och Internet, varpå slutsatsen 
blev att: ”det var kanske mitt fel… det var dumt av mig”. Noteras kan att kvinnorna 
generellt var välinformerade om förlossning, och att de informerade sig själva via 
Internet, vilket kan jämföras med barnmorskornas föreställningar om att 
”invandrarkvinnor” knappast använder Internet. Inte någon kvinna gav uttryck för att 
barnmorskan kunde ha varit bättre på att ge information. Inte heller ansåg sig kvinnorna 
kunna ställa krav på att barnmorskan skulle tillgodose behov utan att de själva tydligt 
uttryckt dessa.  
 

[…] dom var så mänskliga, dom mötte mig som en person, oavsett om dom kanske inte såg 
att jag skulle behöva mer hjälp, men jag uttryckte inte heller det att ”titta på mig igen, jag 
kanske behöver mycket mer än du tror” […]. 

 
När kvinnorna själva tar på sig ansvaret för sina upplevelser och förstår barnmorskan 
hellre än att förlägga ansvar för brister på henne så medger kanske detta en känsla av 
kontroll över situationen och att utsattheten blir mindre påtaglig? Det förefaller dock 
inte alltid lätt att frånta barnmorskan hennes ansvar och en kvinna ger tydligt uttryck för 
ambivalenta känslor när hon försöker förstå barnmorskornas6 agerande: 
 

                                                
6 Samtliga kvinnor mötte fler än en barnmorska i och med att barnmorskorna arbetar i skift. 
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Dom var snälla, dom gjorde sitt jobb, sen om dom inte kunde stanna [i rummet] det är på 
grund av att dom har så mycket jobb, dom var snälla… dom pratade inte så mycket, men 
det kanske inte är deras natur, det är det jag försöker säga till mig själv, jag vill inte se att 
det beror på att jag är invandrare, det hjälper inte, så att…det skulle kunnat vara mycket 
bättre, men ja, jag kan inte begära så mycket, jag är glad att mitt barn lever och att allt gick 
bra. 
  

Björk-Brämberg (2004) diskuterar hur kvinnorna i hennes studie tillgodoser sina behov 
av kontroll bl a genom att anpassa sig och vara tillitsfull till vårdpersonalen och hon 
menar att detta ökar deras chanser att få inflytande i mötena med vårdpersonalen. Detta 
ligger i linje med det en barnmorska i föreliggande studie uttryckte, att invandrade 
kvinnors möjligheter att bli lyssnade på kanske ökar om de anpassar sig till 
barnmorskornas normer. En av barnaföderskorna menar också att valet kanske inte är så 
stort: ”Man är i deras händer, man litar på vad dom gör, man måste göra det…” 
 
Mammornas benägenhet att anpassa sig och ta ansvar under förlossningen tycks inte 
ovanlig. Trots barnafödandets enorma fysiska och psykiska ansträngning finner Martin 
(2003) att kvinnor anstränger sig för att bete sig i enlighet med normer för kvinnlighet. 
Martin menar att den bild vi har av födande kvinnor som skrikiga, självupptagna och 
krävande i stora stycken är en myt och att den verkliga kvinnan istället kan göra sitt 
yttersta för att tillgodose omgivningens behov. De ”vita heterosexuella 
medelklasskvinnor” som Martin intervjuat beskriver förlossningar där de försöker vara 
trevliga och upprätthålla relationer med närvarande personer, funderar över hur kvinnan 
i rummet bredvid mår och vill inte vara till besvär. När kvinnorna beaktar sina egna 
behov beskriver de inte sitt agerande som förståeligt eller berättigat, utan som ett 
problem: 
 

I wasn`t flexible, I wasn`t really flexible about that [moving into the position a midwife 
suggested]. I said I can`t, it`s too uncomfortable. And that just felt like it was a driving 
force. I know I just can`t get in that position. And, you know, to the point where I almost 
felt like I was really being difficult, disagreeble. (Martin, 2003, s 66) 

 
Barnmorskans vilja däremot beskrivs inte som ett problem, vilket kan jämföras med den 
förståelse för barnmorskans agerande som uttrycks i föreliggande studie. Oavsett etnisk 
bakgrund så tycks kön ha betydelse för hur kvinnorna bemöts och agerar under 
förlossningen, men som hävdats inledningsvis kan det te sig olika beroende på 
inflytandet av andra maktordningar. I ovan citat är det problematiskt för den födande 
kvinnan att inte agera i enlighet med barnmorskans vilja, men trots att det varken är 
självklart eller lätt så väljer hon att tillgodose sina egna behov. När de invandrade 
kvinnorna i föreliggande studie berättar om liknande situationer förefaller lösningen 
annorlunda. 
 
Egna behov och marginaliserande möten 
Som nämnts ger kvinnorna under intervjuerna inledningsvis uttryck för mycket positiva 
erfarenheter av mötena med barnmorskorna, men inte sällan beskriver de i ett senare 
skede upplevelser där deras behov inte beaktats. En kvinna berättar om hur hon på 
grund av en ryggskada hade önskemål om att föda i en upprätt position, men att det inte 
gick att genomföra eftersom det skulle förorsaka problem för barnmorskan: 
 

Jag sa till dom att jag ville föda så [visar upprätt position] för att jag hade läst att det skulle 
vara bättre eftersom jag hade så ont i ryggen, man gör så [visar] så kommer det så [visar], 
men dom sa att det är lite svårt för dom också, det är därför… för att jag kunde inte, själva 
sängen du vet, lite böjt, och sen varje gång, oh det var ont […] men hon rekommenderade 
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mig att det är bättre om jag ligger i sängen så dom skulle hjälpa mig bättre, men jag sa jag 
har ont, men hon sa ”det kommer att hjälpa dig”. 

 
Den blivande mamman framhärdade inte sin önskan då barnmorskan hänvisade till hur 
svårt det då skulle bli att hjälpa henne. Kanske hade det varit lättare för kvinnan att 
bortse från barnmorskans vilja om barnmorskan bara hade hänvisat till att hon själv 
skulle få en besvärlig arbetsställning? När kvinnan talar om detta visar hon sig dock 
förstående för barnmorskan och förefaller beakta även henne och inte bara utsikterna att 
själv få hjälp. En annan kvinna berättar om hur hon blev förd tillbaka när hon försökte 
undvika den obekväma ställningen i sängen. Hon hade vid båda sina förlossningar tänkt 
att: 
 

Det ska inte bli på sängen, på golvet kanske det är lättare, med båda barnen jag tänker så, 
jag tänkte så ”inte hålla fast mig”, så svårt för mig då du vet [I: Hur födde du nu då, födde 
du på golvet?] Nej, nej inte jag… på sängen, jag ville säga men det blev så svårt när 
värkarna kom, men två gånger jag försökte, inte på sängen, men dom för mig tillbaka. 

 
Inte heller denna mamma berättar om situationen på ett sätt som uttrycker missnöje utan 
avrundar med att hon i alla fall är nöjd. Utsagorna visar dock att mammorna initialt 
bedömt sig ha ett visst handlingsutrymme och försökt ställa krav, något som 
barnmorskorna menar att ”invandrarkvinnor” sällan gör. Det tycks också finnas en 
diskrepans mellan hur dessa kvinnors handlingsutrymme begränsas och de 
föreställningar om ”invandrarkvinnan” som barnmorskorna ger uttryck för. Varför ska 
den kvinna som menas vara särskilt bra på att föda barn, den ”kroppsliga och naturliga 
invandrarkvinnan”, här styras i sitt födande?  
 
När den blivande mamman kan inta en bekväm ställning under barnafödandet indikerar 
detta inflytande över den egna situationen och är betydelsefullt inte bara i den aktuella 
situationen utan tycks även ha inflytande över kvinnans generella upplevelse av 
förlossningen och hennes psykiska välmående efter förlossningen, men också över hur 
hon ser på sitt barn. Mammor som inte haft kontroll över sin bekvämlighet under 
förlossningen beskriver sina barn i mer negativa termer än de som haft inflytande över 
detta (Green, Coupland, & Kitzinger, 1990), vilket indikerar betydelsen även för 
relationen med barnet. 
 
Flera mammor önskar att de under förlossningen hade behärskat svenska språket bättre 
och kanske kan en viss språkförbistring göra att det krävs en större lyhördhet från 
barnmorskans sida för att förstå kvinnans behov. Tid och engagemang kan dock 
överbrygga språkproblem i viss utsträckning och därtill finns möjligheten att använda 
tolk och som nämnts bör barnmorskor arbeta för kvinnors aktiva deltagande i den egna 
vården. En majoritet av kvinnorna upplevde att mannen var en trygghet bl a med 
avseende på språket, men trots detta så var språket ett orosmoment inför och under 
förlossningen. En mamma berättar att hon ville att det skulle finnas ytterligare någon 
som pratade hennes språk med under förlossningen, men hennes rädsla förminskades 
och hon lyckades inte få till stånd den situation hon ansåg sig behöva: 

 
Jag ville ha tolk, men hon [barnmorskan] sa ”nej, du kommer att klara dig så bra”, men du 
förstår jag var så rädd, en tolk eller någon som kunde hjälpa mig… och nån sa till mig att 
det fanns någon [på förlossningsavdelningen] som pratade spanska, men hon eller han var 
inte där. 
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I Stewart, Das och Seibolds (1998) studie av filippinska kvinnors upplevelser av att 
föda i Australien så upplevde även de kvinnor som bedömdes vara bra på engelska att 
svårigheter med språket och kommunikationen hade inverkat negativt på 
förlossningsupplevelsen. I studien fanns också kvinnor som menade att deras 
självförtroende hade försämrats då vårdpersonalen tycktes ha problem att förstå deras 
engelska. Björk-Brämberg (2004) poängterar att kontroll och inflytande över den egna 
vården kräver ett överbryggande av språkliga hinder. I föreliggande studie tycks det 
som att stora språksvårigheter kan resultera i att kvinnan inväntar och hoppas på att 
barnmorskan ska se hennes behov eftersom det krävs så mycket att själv uttrycka det, 
inte minst under en situation som förlossningen:  
 

Dom frågade vad jag vill, gasmask [lustgas, min anm] eller… [I: epidural?] ja, men hon 
frågade inte ”är jag rädd eller inte rädd?”, nej, men på MVC, hon frågade vad jag tänker, är 
jag rädd eller så, hon frågade allt, men i sjukhus, nej, hon bara ”vad vill du: gasmask eller 
så och så?”. 

 
Det är tydligt att kommunikationen blir ytlig när förlossningsbarnmorskan inte 
intresserar sig för den blivande mammans behov utöver att erbjuda olika typer av 
smärtlindring. Hennes behov av att få uttrycka sig och bli sedd som en individ möts 
inte, utan hon erbjuds bara det barnmorskor här och i andra studier (se t ex Aili, 2002) 
anser att läkare utifrån sitt (snäva) fokus erbjuder: medicinska punktinsatser. 
Mammorna ser visserligen tillgången till medicinsk kompetens som mycket viktig för 
att de ska kunna känna sig trygga, men lika centralt beskrivs det mellanmänskliga mötet 
vara. Den goda relationen med barnmorskan, där de individuella behoven möts, 
inbegriper närhet, medan distans från barnmorskans sida kan upplevas obehaglig. 
 

Det blev väldigt kallt mellan mig och, eller jag i alla fall, hon kanske inte kände, men jag 
kände väldigt kallt, som att hon stängde dörren redan, att det inte går att prata med henne 
för att hon vill inte, för att hon nästan är rädd att det kanske blir privat […] dom visade 
inget medlidande, du vet ”vi förstår att det gör ont”, dom bara gjorde nåt, det var bara nån 
som gjorde nånting, som inte hade några känslor… man kanske inte ska visa känslor, men 
så kändes det […]. 

 
Den blivande mammans berättelse indikerar att hon under förlossningen reduceras till 
en kropp. För henne anonyma människor gör något med hennes kropp utan att 
kommunicera med henne som en tänkande och kännande individ. Med hänvisning till 
Emily Martin (1987) diskuterar Rúdólfsdóttir (2000) hur den medicinska diskursen 
genom att se reproduktionen som en form av produktion kan separera kvinnan från 
hennes kropp: ”When giving birth the woman is the labourer, the body the machine, the 
baby the product, and the doctor or medical staff the supervisors or foremen of the 
labour process.” Denna tudelning av den födande kvinnan är en konstruktion som 
underminerar såväl hennes möjligheter att själv definiera sin upplevelse som hennes 
inflytande över den egna förlossningen. Green, Coupland, och Kitzinger, (1990) påtalar 
att både när kvinnor upplever sig ha inflytande över sin förlossning och när de upplever 
sig i avsaknad av inflytande så hänvisar de till just detta – erfarenheter av inflytande 
beskrivs i termer av att inte bli behandlad som enbart ”ett stycke kött” medan 
erfarenheter av att beskäras på inflytande beskrivs i termer av att bli behandlad som det, 
d v s tudelas. Kanske är detta perspektiv på inflytande så centralt för kvinnor då det kan 
kopplas till erfarenheter av att vara kvinna i ett vidare perspektiv – kvinnors kroppar 
tycks inte i någon situation med självklarhet vara under deras egen kontroll och de har 
inte självklart tolkningsföreträdet med avseende på vad som sker med deras kroppar.  
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Samma mamma som uttalar sig i ovan citat funderar också, med stor ambivalens, över 
om det bemötande hon fick kan ha att göra med att hon är just en invandrad kvinna: 
 

Det är klart att man blir bemött, i Sverige känner jag att dom är rädda för det okända så 
dom är redan rädda, eller whatever, dom är kanske inte vana vid afrikaner eller invandrare, 
det är redan i, så det är svårt för dom att you know, det dröjer många år , det tar lång tid att 
förändra saker och ting, så därför försöker jag att inte tänka att hon behandlade mig så på 
grund av att jag är invandrare […] bara om hon säger ordet högt, om nån säger nåt till dig 
som kan antyda att det är rasistiskt då, kanske man inte kan hjälpa, men om dom inte sagt 
nånting, om dom bara gör sitt jobb, jag kan inte gissa och säga ”hon rörde mig, eller rörde 
mig inte på grund av att jag är mörk, hon kanske inte rör nån… jag tänker aldrig, jag tänker 
inte så mycket på det, eller jag försöker att inte skylla på det, jag vill helt enkelt inte göra 
det heller. 

 
Att som i citatet explicit beröra frågor om diskriminering är bland mammorna generellt 
ovanligt. Vissa kvinnor tangerar dock ämnet genom att poängtera likheter mellan 
kvinnor, och att de inte blivit bemötta på grundval av sin invandrarbakgrund. Det tycks 
också finnas en förväntan hos mammorna på att barnmorskan i egenskap av just kvinna 
skulle vara bra på att möta dem och andra kvinnor. En kvinna uttrycker besvikelse över 
att hennes förväntningar med avseende på detta inte alls infriades och menar att kvinnor 
egentligen borde förstå och stödja varandra. Negativa upplevelser av relationen med 
barnmorskan är som nämnts inte sällan kopplad till upplevelser av bristande kroppslig 
integritet och kanske blir besvikelsen särskilt stor utifrån förväntningar på att denna typ 
av upplevelser inte ska ske i ett möte med en annan kvinna? Kanske denna förväntan på 
hur ett möte kvinnor emellan bör te sig också har inflytande över hur kvinnorna 
försöker förstå barnmorskorna och deras arbetssituation?  
 
 

Studiens begränsningar 
 

Intresset för studien är delvis sprunget ur privata kvinnoerfarenheter, egna och vänners, 
och ur en vilja att förbättra kvinnors levnadsvillkor. Denna erfarenhetsbas och 
förförståelse har inflytande över studien, i sättet att fråga och förstå berättelsernas 
innebörder. Samtidigt har dessa erfarenheter och kunskaper genererat en nyfikenhet att 
studera mer och försöka förstå annorlunda erfarenheter, och därigenom varit en 
förutsättning för att vidga perspektivet. Dock är det, som i all forskning, nödvändigt att 
beakta det personliga perspektivets inflytande över resultaten. Centralt i föreliggande 
studie är att förförståelsen har tillägnats utifrån en position som etnisk svensk kvinna, 
vilket har inneburit att de möten som skett med studiens deltagare, framför allt 
mammorna, har en direkt koppling till de möten som studeras, d v s möten mellan 
kvinnor i olika maktpositioner. Att betydelsen av detta är stor står helt klart, men det är 
svårt att bedöma exakt hur detta tar sig uttryck. Uppenbart är dock att barnmorskorna i 
betydligt större utsträckning än mammorna gav icke socialt önskvärda svar, vilket kan 
indikera att de i vårt möte befinner sig i en position som inte kräver anpassning i lika 
stor utsträckning, medan mammorna utifrån en mer otrygg position kanske censurerar 
sig själva. Studiens resultat påverkas också av att de mammor som inte alls talar 
engelska eller svenska här inte ges någon röst, samt av att en del av de som ingår i 
studien har svårt med språket och kanske därför förenklar sin berättelse.  
 
Ytterligare begränsningar i studien kan finnas om jag trots rekryteringsförfarandet, d v s 
att tillfråga kvinnorna om deltagande innan förlossningen, inte lyckats avhjälpa att 
endast de övervägande nöjda intervjuas. Som nämnts skedde ett avhopp där kvinnan 
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ifråga förklarade att hennes möte med vårdpersonalen var så negativt att hon inte orkade 
prata med mig om det. Därtill är det möjligt att de MVC-barnmorskor som ansvarade 
för rekryteringen främst tillfrågade gravida kvinnor som de hade en bra relation med, 
vilket det finns stöd för i materialet, och möjligen kan dessa friktionsfria relationer 
indikera en benägenhet hos just dessa kvinnor att vara följsamma. Detta bör beaktas i 
värderingen av resultaten. En känd inverkan som de rekryterande MVC-barnmorskorna 
har haft är att ingen tillfrågade kvinnor som kommit till Sverige genom adoption av den 
anledningen att barnmorskorna trodde att en sådan mamma kunde ta illa upp av att 
definieras som ”invandrare”. I övrigt så har barnmorskorna tillfrågat en på många sätt 
heterogen grupp av kvinnor, vilket jag är övertygad om har inflytande över resultatet. 
De tidigare studier på området som jag har hittat har begränsat sitt urval av kvinnor till 
mycket specifika grupper som t ex könsstympade kvinnor eller kvinnor med en viss 
etnisk bakgrund och ”utländskt utseende”.  
 
Slutligen finns det anledning att när det gäller mötet med barnmorskorna fundera över i 
vilken utsträckning min fråga har skapat svaren. Min övertygelse är att frågandet i 
någon mån alltid har bäring på de svar man erhåller och i föreliggande studie kan finnas 
risk för att barnmorskorna har upplevt att det krävts ett särskiljande mellan kvinnor som 
man vanligtvis inte finner relevant. Utifrån hur vissa barnmorskor de facto 
problematiserar hur man gör skillnad mellan olika kvinnor så har mitt sätt att fråga inte 
generellt uppfattats kräva en oproblematiserad differentiering, och jag har därtill ibland 
utmanat utsagor om för givet tagna skillnader genom att ifrågasätta dessa. Berättandet 
har också generellt skett mycket självständigt och är innehållsligt fylligt varför det är 
min övertygelse att dessa berättelser ger meningsfull kunskap.  
 
 

Slutdiskussion 
 

Syftet med studien har varit att undersöka relationen mellan förlossningsbarnmorskor 
och invandrade kvinnor och vilket inflytande mötet dem emellan kan ha över hur 
förlossningen blir för kvinnorna. Utifrån såväl barnmorskornas som mammornas 
berättelser är det tydligt att relationen mellan barnmorska och barnaföderska är en 
väsentlig del av förlossningsvården, eller borde vara det. Liksom i tidigare forskning (se 
t ex Halldórsdóttir & Karlsddóttir, 1996; Tarkka, Paunonen & Laippala, 2000) beskriver 
mammorna barnmorskan som oerhört betydelsefull för förlossningsupplevelsen, inte 
minst när den trygghet saknas som det kan innebära att ha släkt och vänner fysiskt nära 
och att språkligt kunna uttrycka sig obehindrat. Den utsatta situation som barnafödande 
i någon mån alltid innebär blir under dessa förhållanden extra påtaglig och relationen 
med barnmorskan kanske än viktigare. De blivande mammorna uttrycker en önskan om 
att barnmorskan ska komma nära och intressera sig för deras tankar och känslor och de 
både har förväntningar på och önskar ta emot hennes stöd och hjälp. En förtroendefull 
relation tycks i viss mån kunna överbrygga det utanförskap som invandrarbakgrund kan 
innebära, medan en distanserad relation kan skapa osäkerhet och högst relevanta 
funderingar kring huruvida bemötandet kan bero på den egna bakgrunden som 
invandrad kvinna. Trots detta tycks relativt litet göras för att möta individuella behov 
och överbrygga de ojämlika villkor på vilket mötet mellan invandrade kvinnor och 
barnmorskor sker. Tvärtom tycks barnmorskorna inte sällan reducera den invandrade 
kvinnan till någon som kan förstås utifrån biologi eller ”sin” kultur, och när hon 
framtonar som en okomplicerad barnaföderska, så länge hon inte skolats in i ”vår” 
kultur, fråntas hon också sin individualitet. Detta är i sig ett maktutövande (de los 
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Reyes, Molina & Mulinari, 2002; Nakano Glenn, 1999) som förminskar de reella 
problem vilka skulle ha haft möjligheten att identifieras, vore hon inte 
”invandrarkvinna” (jfr Knocke, 1991). Det skymmer sikten för både den verkliga 
kvinnan och hennes individuella behov och barnmorskans inflytande i 
förlossningssituationen, likväl som det skapar en distanserad hierarkisk vårdrelation 
vilket bidrar till att ytterligare underordna de invandrade kvinnorna. 
 
Skevheten i förhållandet synliggörs ofta då de blivande mammorna snarare än vården 
anpassar sig, kanske för att uppleva en viss kontroll och inflytande över den egna 
vården (se Björk-Brämberg, 2004). Att ”se hela kvinnan” som barnmorskorna menar 
ingår i ”barnmorskeriet” tycks inte inbegripa att se barnaföderskan i relation till sig 
själv, åtminstone inte när det gäller den invandrade kvinnan, och detta torde göra det 
svårt att kritiskt granska de grunder på vilka man gör sin bedömning av henne. 
Exempelvis indikerar mammornas berättelser att barnmorskornas bedömning av 
”invandrarkvinnan” som kravlös och mer smärttålig är felaktig, och kanske är 
bedömningen ett tecken på att barnmorskorna inte vill se, eller inte uppfattar, sitt eget 
kontrollerande av henne. 
 
Den maktasymmetriska relationen förefaller dock barnmorskorna i viss mån vara både 
medvetna om och missnöjda med. Samtidigt förminskar de sin egen betydelse och sitt 
inflytande över mammorna när de hänvisar till att det kanske är viktigare att fokusera på 
mödravården där kontakterna är längre, eller att förhållandena kanske är sämre på en 
annan förlossningsklinik än just deras. Ibland görs också den invandrade kvinnan till 
”problemet”, det är hon som är bärare av något (främmande) som gör det svårt att skapa 
en nära relation. Förhållandet kopplas dock inte samman med att man utgår från 
förgivet tagna föreställningar som gör gällande att dessa kvinnor är annorlunda, t ex mer 
”nära” sin kropp eller har lättare att tåla smärta, vilket (re)producerar en essentialistisk 
förståelse av kön och ”ras”/etnicitet som i allt väsentligt saknar saklig grund. Kanske är 
dessa föreställningar så utbredda och normaliserade inom vården, vilket Groglopo 
menar (2006), att den roll de fyller i att skapa över- och underordning därigenom är 
osynligjord? 

 
Barnmorskornas intresse för att kritiskt granska sin yrkesutövning indikerar dock 
förutsättningar för förändring. Vissa barnmorskor uttrycker tydligt en medvetenhet om 
att invandrarbakgrund kan minska individens inflytande över den egna vården. Mindre 
tydligt, men ändock närvarande, finns också en medvetenhet om att könstillhörighet kan 
påverka graden av inflytande, och även om barnmorskorna undviker att koppla det egna 
könet till professionen så förmedlas en med mammorna delad erfarenhet av att vara 
kvinna. Jag har argumenterat för att barnmorskorna är något av en anomali i vårdens 
könsordnande organisering och att detta innebär ett betydande handlingsutrymme och 
kanske detta tillsammans med ovan nämnda faktorer kan härbärgera särskilt goda 
förutsättningar för ett förändringsarbete?  

 
Lyftas fram bör samtidigt att barnmorskorna inte har möjlighet att på egen hand 
förändra organiseringen av förlossningsvården, vilken även den har inflytande över 
relationen mellan barnmorska och barnaföderska. I barnmorskornas berättelser 
framkommer ett outtalat besparingskrav från högre instans med avseende på tolk och i 
både barnmorskornas och mammornas berättelser framtonar bilden av en relativt 
stressig arbetsmiljö, vilket är i enlighet med vad som uttrycks av barnmorskor i Blix-
Lindströms studie (2005). Barnmorskorna i föreliggande studie arbetar i en storstad med 
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högt tryck på förlossningsavdelningarna och detta problem kan inte lösas av 
individuella barnmorskor. Här finns anledning att fundera över vilket inflytande 
kvinnors strukturella underordning har, inte bara över hur de bemöts i direktkontakten 
med barnmorskan, utan över hur den vård de erbjuds är organiserad. När en kvinna 
befinner sig i en av livets mest intima och ansträngande situationer så är hon inte 
garanterad kontinuerligt stöd och hjälp även om hon är i behov av detta. Istället är hon 
hänvisad till en situation med okänd vårdpersonal som handhar flera födande kvinnor 
samtidigt och som kan komma och gå på basis av helt andra orsaker än just hennes 
behov. Arbetssituationen kan knappast antas understödja närhet i de mellanmänskliga 
mötena och man kan fråga sig om det är en rimlig organisering av en för den födande 
kvinnan så betydelsefull och utsatt situation? Tidigare forskning visar också att kvinnor 
upplever det mycket otillfredsställande och påfrestande att inte få uppleva kontinuitet i 
förhållande till barnmorskan under graviditet och förlossning (se t ex Enkin, Keirse, 
Renfrew & Neilsen, 1995; Hildingsson, 2003).  
 
Blivande mammor efterfrågar en organisering av mödra- och förlossningsvården som 
möjliggör en närmare relation med barnmorskan vilket även tydliggör betydelsen av 
barnmorskan. Det visar också att medicinsk kompetens, vilket läkarna ytterst står för, 
endast kan tillgodose en begränsad del av de behov kvinnor har när de väntar och föder 
barn. Detta ligger också i linje med vad barnmorskor anser, vilket kommer till uttryck 
när de talar om ”barnmorskeriet”. Av detta följer att en organisering av vården som 
beaktar blivande mammors behov även torde ha potentialen att kunna stärka 
barnmorskors professionella position och öka deras tillfredställelse i arbetet. En dylik 
organisering ger dock inte per automatik goda relationer mellan barnaföderskor och 
barnmorskor även om den kan utgöra en bättre grund för detta än dagens 
förlossningsvård, inte minst om den minskar barnmorskors behov av att förhandla om 
det professionella utrymmet i relation till barnaföderskor. För att förbättra situationen 
för de blivande mammorna krävs också en ökad medvetenhet hos barnmorskorna om 
såväl den egna betydelsen som det egna överläget i relation till dessa. Detta berör 
barnmorskors utbildning/fortbildning och utifrån föreliggande studie finns med 
avseende på denna anledning till kritik. När det gäller relationerna med invandrade 
kvinnor förefaller en åsikt finnas om att dessa skulle förbättras genom en ökad kunskap 
om ”kulturskillnader”. I dagsläget ges enligt barnmorskornas berättelser föreläsningar 
som syftar till att ge kunskap om ”olika kulturer”, vilket bygger på en oproblematiserad 
förståelse av kultur där dess relationella aspekter bortses ifrån. Utifrån föreliggande 
studie, och tidigare forskning (t ex Ahlberg, 2006) vore det av största vikt att istället 
skapa förutsättningar för kritisk reflektion kring mödra- och förlossningsvårdens 
essentialistiska förståelse av bl a kön och etnicitet och det inflytande denna har över 
vården som ges. 

 
Efter att ha lyft fram organisationsnivåns ansvar bör avslutningsvis påpekas att en 
stressfylld arbetssituation och påbud från överordnade inte kan förklara de val 
barnmorskorna gör utifrån ett professionellt handlingsutrymme som förefaller 
betydande. Ett exempel är när barnmorskorna berättar hur de kan välja att spendera mer 
tid hos de födande kvinnor som de trivs bra med än hos de där kontakten är sämre. 
Barnmorskorna menar att ”kulturskillnader” kan inverka negativt på kontakten, men 
utifrån de föreställningar om ”invandrarkvinnan” som ges uttryck för bör frågan ställas 
om inte barnmorskorna själva bidrar till att skapa skillnader som man sedan menar kan 
skapa distans? Dessutom görs även i en stressig arbetssituation val och prioriteringar, 
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och frågan är vems behov som då negligeras och vems behov som prioriteras – 
”invandrarkvinnans”, ”danderydsmammans” eller barnmorskans? 
 
Vidare forskning 
Föreliggande studie indikerar att invandrade kvinnor kan beskäras på handlingsutrymme 
när de föder barn och att deras kroppsliga integritet kan kränkas samt att 
barnmorskornas föreställningar om invandrade kvinnor kan ha inflytande över de 
bedömningar som görs. Utifrån detta är forskning om såväl djupgående psykologiska 
konsekvenser av detta som forskning om medicinska konsekvenser relevant, inte minst 
utifrån att forskningen på området är mycket begränsad men att den forskning som finns 
visar på allvarliga konsekvenser av bristfälliga relationer mellan invandrade 
barnaföderskor och vårdgivare (se Essén, 2002). 
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     BILAGA 1 

 
 
 

 
Information till dig som visat intresse för att delta i en studie om 

 
 

Förlossningserfarenheter hos kvinnor med invandrarbakgrund och 
erfarenheter hos förlossningsbarnmorskorna 

 
 
Du tillfrågas härmed om du vill delta i en intervjustudie rörande dina erfarenheter av att föda 
barn. Jag heter Marléne Waltman och jag studerar för att bli psykolog. Just nu praktiserar jag 
på Arbetslivsinstitutet och där får jag hjälp av min handledare Carina Bildt, som är medicine 
doktor i psykologi och forskare, att börja mitt examensarbete, som är den här studien.  
 
I fokus för studien är erfarenheter av barnafödande hos mammor med invandrarbakgrund, 
samt erfarenheter hos förlossningsbarnmorskorna. Att föda barn är för många kvinnor en stor 
och viktig upplevelse och innebär ofta en stor psykisk och fysisk ansträngning. Detta 
sammantaget gör att man befinner sig i en utsatt position och att barnmorskan då har en 
mycket viktig roll. Den här utsattheten kan bli särskilt stor om man är en kvinna som har 
invandrarbakgrund. Det kan påverka hur man blir bemött och hur samspelet med barnmorskan 
fungerar. Samspelet mellan den blivande mamman och barnmorskan hänger ihop med hur 
man känner sig då man föder barn och hur man efteråt ser tillbaka på upplevelsen. 
  
Mitt mål med den här studien är att få fram kunskap som kan bidra till att förbättra situationen 
både för de kvinnor som föder barn och för förlossningsbarnmorskorna.  
 
Under intervjun, ca 1,5 timme, kommer du att få berätta om din förlossning. Intervjun spelas 
in på band och dessa kommer att vara tillgängliga endast för mig och min handledare Carina 
Bildt. I den skriftliga rapporten kommer alla deltagare att vara anonyma. Inga verkliga namn 
eller andra personliga kännetecken kommer att redovisas. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marléne Waltman, tel:  
Arbetslivsinstitutet Sthlm 
Vanadisvägen 9 
113 91 Stockholm 
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     BILAGA 2 
 
 
Bekräftelse och information angående per telefon 
avtalad intervju den      /      kl       . Plats:  
 
 
Tack för ditt intresse att delta i studien! 
Jag som ska genomföra studien heter Marléne Waltman och studerar till psykolog vid 
Stockholms universitet. Studien är mitt examensarbete som jag nu påbörjar inom ramen för 
min praktik på Arbetslivsinstitutet. Jag handleds av Carina Bildt, som är medicine doktor i 
psykologi och forskare på Arbetslivsinstitutet. 
 
Studien 
I fokus för studien är erfarenheter av barnafödande hos mammor med invandrarbakgrund, 
samt erfarenheter hos förlossningsbarnmorskor som arbetar med denna (heterogena) grupp av 
kvinnor. Särskilt intresserar jag mig för hur samspelet mellan barnmorskan/barnmorskorna 
och den blivande mamman ser ut, och hur barnmorskorna tänker kring sin yrkesroll/identitet. 
Forskning finns som visar att barnmorskan har en central position inom svensk 
förlossningsvård och därmed en mycket viktig roll i förhållande till den födande kvinnan. 
Utgångspunkterna är att förlossningen är en ur flera aspekter omvälvande upplevelse och att 
den födande kvinnan befinner sig i en utsatt situation där samspelet mellan den blivande 
mamman och barnmorskan är en faktor som inverkar på huruvida förlossningen blir en 
övervägande positiv eller negativ upplevelse.  
 
Studiens mål är att få fram kunskap som kan bidra till att förbättra förlossningsupplevelsen 
hos kvinnor med invandrarbakgrund samt att öka arbetstillfredsställelsen för barnmorskor 
som möter kvinnor med invandrarbakgrund.  
 
Intervjun 
I det samtal vi skall ha kommer du att utifrån studiens fokus få berätta om dina erfarenheter 
och tankar. Om vi under den tid vi har till förfogande inte hinner avsluta intervjun hoppas jag 
att det finns möjlighet att vi träffas ytterligare en gång.  
 
Intervjun kommer att spelas in på band som kommer att vara tillgängliga endast för mig och 
min handledare. I den skriftliga rapporteringen kommer anonymitet för deltagarna att 
eftersträvas. Verkliga namn eller andra personliga kännetecken kommer inte att finnas med. 
Vid tveksamheter kommer jag att kontakta dig för en diskussion. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marléne Waltman, tel:  
Arbetslivsinstitutet Sthlm 
Vanadisvägen 9 
113 91 Stockholm 
 


