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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Graviditet och förlossning är ett känsligt tillstånd för blivande föräldrapar, vilket 

medför att de är lättpåverkade av olika informationskällor. Berättelser om graviditet och förlossning 

i massmedia är efterfrågade och förlossningsvården är ett aktuellt ämne, både medialt och politiskt. 

Tidningar behöver ofta locka med uppseendeväckande rubriker för att skapa intresse. Barnmorskans 

roll är att främja den normala graviditeten och förlossningen samt skapa trygghet och tillit hos 

föräldraparet. För att kunna vägleda blivande föräldrar behöver barnmorskan ha vetskap om hur 

förlossning och förlossningsvård framställs i massmedia. Syfte: Att beskriva hur förlossning och 

förlossningsvård framställs i de fyra största svenska dagstidningarna. Metod: Kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats användes. Datainsamling i databasen Mediearkivet utmynnade 

i 177 artiklar, som låg till grund för analysen. Resultat: Analysen resulterade i ett tema: Förlossning 

och förlossningsvård framställs oftast riskfylld, dramatisk och stressande, men sällan naturlig och 

stärkande. Centralt fynd var att den normala förlossningen inte fick utrymme i artiklarna. 

Dramatiska händelser samt en bild av att förlossningsvården är i kris var framträdande. 

Konklusion: Massmedia ger inte utrymme för den normala förlossningen, utan framhäver de 

exceptionella händelserna, vilket skapar oro och rädsla hos föräldrapar. Därmed måste barnmorskan 

arbeta för att sprida en mer verklighetsförankrad bild av förlossning. 
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Background: Pregnancy and childbirth is a sensitive condition for parents, in which they are 

easily influenced by various sources of information. There is a demand in media for stories 

about pregnancy and childbirth and maternity ward is a topical subject, both medially and 

politically. Newspapers often need to attract with eye-catching headlines to create interest. The 

role of the midwife is to promote the normal pregnancy and childbirth and to make the parents 

feel confident and secure. In order to guide parents, the midwife needs to know how childbirth 

and maternity ward are presented in the media. Aim: To describe how birth and maternity ward 

are presented in the four largest Swedish newspaper. Method: A qualitative content analysis 

with an inductive approach was used. The database Mediearkivet was used for data collection. 

The search resulted in 177 articles which were analysed. Result: The analysis resulted in one 

theme: Childbirth and maternity ward are often presented as risky, dramatic and stressful, but 

rarely natural and restorative. Conclusion: The media does not provide space for normal birth 

but empahasizes the exceptional events, which creates anxiety and fear among parents. 

Therefore, the midwives must work to spread a more realistic image of childbirth.  

 

  



 

 

 

Förord 

Vi vill främst framföra vårt varmaste tack till vår handledare Caroline Bäckström för all hjälp 

och stöd under vår studieprocess. Vi vill även rikta ett stort tack till våra medstudenter för goda 

idéer och förslag under våra handledningstillfällen.  

Ett stort stöd under arbetets gång har även varit våra respektive familjer som funnits där med 

uppmuntran och tålamod, när det har behövts allra mest. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Definitioner och terminologi 

Auroramottagning  Erbjuder hjälp och stöd vid stor förlossningsrädsla genom samtal med 

barnmorska, läkare eller psykolog.  

Dagstidningar Tidningar som ges ut dagligen. Innefattar både morgontidningar och 

kvällstidningar 

Doula Stödperson åt en gravid kvinna under graviditet och förlossning 

Induktion Igångsättning av förlossning 

Internetforum Diskussionsforum på internet 

Intervention Ingrepp 

Intrauterin fosterdöd Ett foster som dör i livmodern före förlossning efter 22 fullgångna 

graviditetsveckor 

Holistiskt perspektiv  En helhetsssyn på människan där fysiska såväl som psykiska, sociala 

och existentiella behov beaktas.   

Massmedia Förmedling av information och underhållning till stor publik. Vanligen 

anses tidningar, böcker, radio och TV till massmedier. Internet anses 

vara både en informationskanal och ett massmedium, eftersom det 

möjliggör både informationsspridning och feedback  

Mobilapplikation             Ett program för tillämpning för mobila enheter, såsom mobiltelefoner 

och surfplattor. Programmen finns tillgängliga för nedladdning och 

kan laddas ner och installeras av användaren själv  

Neonatal Spädbarnets första levnadsmånad, nyföddhetsperioden  

Normal förlossning En förlossning som startar spontant med värkar eller med 

vattenavgång, från vecka 37+ 0 till 41 + 6 i graviditeten och fortlöper 

utan komplikationer för mor och barn. Enkelbörd som föds i 

huvudbjudning. Vid förlossningsstart finns inga riskfaktorer som 

bedöms kunna påverka förlossningens förlopp eller utfall. 

Perinealskydd Handgrepp för att skydda underlivet under förlossning och minska 

risken för bristning 

Prematur förlossning  Ett barn som föds för tidigt, före graviditetsvecka 37+0.  

Rektusdiastas Övre magmuskler delar sig i samband med graviditet 

Räckvidd Ett mått på hur många människor som nås av ett massmedium 



 

 

 

Traditionella massmedier  Böcker, radio, TV och tidningar 

Transition En övergång från ett stadie till ett annat  

Sfinkterskada Skador i ändtarmsmuskler 

Sociala medier Ett samlingsnamn kommunikationskanaler där människor kan 

kommunicera direkt med varandra via text, ljud och bild. Exempel på 

sociala medier är bloggar, internetforum, videoklipp på internet och 

chattprogram.  

Suturering Att sy olika sårskador 

Vasa previa Ett anatomiskt tillstånd där kärl i fosterhinnorna ligger framför 

föregående fosterdel 
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INLEDNING 

Graviditet och förlossning är ett känsligt tillstånd för de blivande föräldrarna, vilket medför att 

de är lättpåverkade och mottagliga för olika informationskällor. Föräldraparet är i stort behov 

av information och kunskap och söker fakta och erfarenheter om graviditet och förlossning i 

massmedia samt hos vårdpersonal, vänner och familj. Massmedia är en källa till information 

och påverkar människors verklighetsuppfattning. Alltmer information finns på internet idag och 

det är en självklar del av vår vardag och en av de vanligaste informationskällor som individer 

använder sig av. Det har blivit en utmaning för dagens medieanvändare att finna adekvat och 

tillförlitlig information. Det finns tillgång till större mängd information i massmedia nu för 

tiden, men ibland är informationen skev eller bristfällig. De blivande föräldrarna kan få svårt 

att särskilja sanningsenlig och falsk information, vilket påverkar deras upplevelser och känslor 

gällande graviditet och förlossning. Barnmorskan har en kritisk roll gällande evidensbaserad 

information och behöver hålla sig uppdaterad för att kunna hantera frågor och reaktioner som 

kommer från massmedias inverkan. Massmedias bild av förlossning och förlossningsvård måste 

därför tydliggöras.  

BAKGRUND 

Förlossningsvård i Sverige 

Majoriteten av alla kvinnor föder barn någon gång under sin livstid, vilket leder till att 

förlossningsvården möter en stor patientgrupp (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2018a). 

Varje år föds det ungefär 115 000 - 120 000 barn och cirka 3400 av dessa är flerbördsfödslar, främst 

tvillingar. Frekvensen på kejsarsnitt skiljer sig mycket mellan olika landsting och cirka 17,6 procent 

av alla förlossningar år 2016 utfördes med kejsarsnitt. (Socialstyrelsen, 2018).  

Under graviditeten är mödrahälsovården ansvarig för kvinnans vård. Där arbetar främst 

barnmorskor som har möjlighet att konsultera andra professioner vid behov, såsom obstetriker, 

allmänläkare, psykolog, fysioterapeut samt dietist. Kvinnan, tillsammans med partnern går på 

regelbundna besök för information och kontroller, ett så kallat basprogram med ett nationellt 

standardiserat innehåll. Då det är dags att föda kommer i regel kvinnan till en förlossningsklinik. 

På kvinnokliniken arbetar barnmorskor, undersköterskor, specialister inom obstetrik och 

gynekologi. Vid behov kan även barnläkare, narkosläkare, präst samt kurator tillkallas. 

Hemförlossningar är inte vanligt förekommande i Sverige. Ungefär 0,1 procent av alla förlossningar 

sker i hemmet (SKL, 2018b).  

Sverige har hög kvalitet och mycket bra medicinska resultat gällande förlossning- och 

mödrahälsovård. Sverige är ett av de länder i världen med lägst mödradödlighet och högst 

överlevnad bland nyfödda barn. Trots detta finns det flera utvecklingsområden, såsom att rekrytera 

nya medarbetare med korrekt kompetens. Det behöver även bli tydligare för kvinnor, särskilt då det 

gäller eftervården, var de ska vända sig för att få stöd och information (SKL, 2018a).  

Förlossningsvården är ett aktuellt ämne, både medialt och politiskt. År 2015 slöts ett avtal mellan 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Regeringen angående en stor insats för att förbättra 

förlossningsvård och kvinnors hälsa i Sverige (Regeringskansliet, 2017).  Det framkom att 

förlossningsvården behöver bli mer patientcentrerad samt att mödrarnas och partnerns delaktighet 
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behöver förbättras. Även tillgängligheten till förlossningsvården framhålls som ett viktigt 

fokusområde (SKL, 2017).  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har fått 

ett uppdrag från 2018 till och med 2019, vilket är bland annat att prioritera kunskapsluckorna 

gällande förlossningsskador. Dessa skador är dessvärre fortfarande vanligt förekommande. 

Satsningen innefattar även hela vårdkedjan från graviditet, förlossning samt eftervård 

(Regeringskansliet, 2018).  

  

Massmedia – definition och utveckling  

Massmedia har en stor roll i människors liv och inverkar på hur företeelser i världen upplevs. 

Graviditet och förlossning är av stort allmänintresse och därför ett populärt ämne för massmedia 

(Luce, Hundley & van Teijlingen, 2017). Enligt Nationalencyklopedin (2018) definieras massmedia 

som förmedling av information och underhållning till stor publik. Vanligen anses tidningar, böcker, 

radio och TV till massmedier. Internet anses också vara både en teknisk informationskanal och ett 

massmedium, eftersom det möjliggör både informationsspridning och feedback. Både 

organisationer och enskilda personer kan sprida information via internet.  

 

De senaste årens teknikutveckling har lett till en förskjutning från traditionella massmedier till 

plattformar som är uppkopplade mot internet. Massmediekonsumtionens förändring gör att 

massmedierna måste anpassa sin verksamhet. Numera har även TV-kanaler och tidningar egna 

websidor med olika tjänster. Konsumenterna vill kunna titta, lyssna och läsa när och var de vill. 

Internet och mobilapplikationer erbjuder ett omfattande utbud och det finns mer massmedier att 

välja på än någonsin tidigare. Användningen av digitala medier ökar, radiolyssnande är stabilt 

medan TV-tittande och tidningsläsning minskar. I Sverige har 95% tillgång till internet och nästan 

alla under 45 år använder internet i sin mobiltelefon dagligen. Etablerade massmedia väljs bort för 

att istället ersätta av personligt anpassade plattformar (Myndigheten för press, radio och tv [MPRT], 

2018). 

 

Tryckfrihetsförordningen samt yttrandefrihetslagen är grundlagarna som inverkar på medier i 

Sverige. Dessa berör uppgifter angående grundlagsskydd, tryckfrihet och omfattar även 

offentlighetsprincipen (SFS 1949:105; SFS 1991:1469). Som ett frivilligt komplement till dessa 

grundlagar finns de pressetiska reglerna. Medieorganisationer anslutna till det pressetiska systemet 

följer dessa regler vid publicistiska beslut. De pressetiska reglerna har till syfte att skydda mot 

publicitetsskador och behålla allmänhetens förtroende. Reglerna innefattar bland annat att 

nyhetsförmedling ska vara allsidig och korrekt, visa respekt för personlig integritet, vara varsam 

med bilder så att dessa ej vilseleder, höra båda sidor genom att lyfta fram olika åsikter samt 

försiktighet med att publicera namn (Allmänhetens pressombudsman [PO], 2019). Enligt Radio- 

och TV-lagen ska sändningar i public service-bolagen Sveriges television (SVT), Sveriges Radio 

(SR) och utbildningsradion (UR) vara opartiska och sakliga (SFS, 2010:696). Trots detta är det 

viktigt att tänka på att nästan vem som helst kan publicera information och bilder offentligt och 

även om det ser trovärdigt och seriöst ut kan fakta vara vinklad för att uppnå ett specifikt syfte. 

Mediekonsumenter måste därför kunna bedöma om informationen är tillförlitlig, till exempel 

genom att använda flera källor och kontrollera vem som står bakom informationen (Statens 

medieråd, 2018).  
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Graviditet och förlossning i massmedia 

Hur blivande föräldrar söker information och kunskap har förändrats över tid. I slutet av 1800-talet 

var andelen hemförlossningar i Sverige över 90 procent (Lundgren, 2016). När förlossningar skedde 

i hemmen var barnafödandet något kvinnor hade mer insyn i. De hade då större möjlighet att utbyta 

erfarenheter och upplevelser med varandra (Lagan, Sinclair & Kernohan, 2010; Luce et al., 2016). 

På 1980-talet var böcker det vanligaste sättet att hitta information på, men även genom tidningar, 

tv och radio (Luce et al., 2016). Under de senaste åren har mobiltelefonens utveckling gjort stora 

framsteg och används i stor utsträckning av blivande föräldrar under graviditet (Tripp et al., 2014). 

 

Berättelser och nyheter om graviditet och förlossning i massmedia är efterfrågade och skapar 

känslomässigt engagemang hos blivande föräldrar (Bick, 2010; Dahlen, 2010; Maclean, 2017). 

Blivande föräldrar upplever att massmedia är en källa till kunskap och förståelse gällande graviditet 

och förlossning (Luce et al., 2016). Emellertid väljer massmedia ofta att fokusera på sällsynta 

händelser och därmed riskeras bilden bli missvisande om vad som är den normala graviditeten och 

förlossningen. Massmedier förklarar och presenterar sällan fakta på ett lugnande sätt. Detta ger 

konsekvenser för blivande föräldrar, som blir oroade och förvirrade, samt för vårdpersonalen som 

måste bemöta detta (Bick, 2010; Dahlen, 2010; Luce et al., 2016). Det är dock viktigt att påpeka att 

den bild som förmedlas i media bearbetas och tolkas av den gravida kvinnan utifrån hennes tidigare 

kunskap, i samspel med familj, vänner och barnmorska. Massmedia kan tolkas på olika sätt av olika 

personer, vilket gör att effekten skiftar från person till person (Hundley, Van Teilingen & Luce, 

2015). Faktorer som kan påverka hur information uppfattas kan till exempel vara socioekonomiska 

förhållanden och socialt stöd (Luce et al., 2016).  

 

Tidningar och TV  

Tidningar behöver ofta locka med uppseendeväckande rubriker för att läsaren ska bli engagerad och 

intresserad (Luce et al., 2016). En studie av artiklar i en rikstäckande dagstidning i Australien visar 

att tidningen ger en bild av mödravården som underbemannad, oflexibel, omodern och med dålig 

kontinuitet. Artiklarna präglas av ett risktänkande där det framhålls att modern medicin vet bäst och 

att förlossning är riskfylld utan medicinsk expertis (McIntyre, Francis & Chapman, 2011). Analys 

av brittiska tidningars framställning av graviditet och förlossning visar att rädsla, prövning, smärta, 

undermålig vård samt effektiv personal var vanligast förekommande teman. Både den gravida 

kvinnan och hennes familj och vänner påverkas av tidningsartiklarna (Maclean, 2014). 

Tidningsartiklar påverkar den allmänna opinionen och kan därmed även påverka politiska beslut 

(Dahlén, 2010; Maclean, 2014; McIntyre et al., 2011).  

 

Förlossning förekommer i TV, både i verklighetsbaserade program som följer arbetet på 

förlossningsavdelning och i fiktiva TV-serier. En positiv aspekt med TV-programmen är att de 

hjälper gravida kvinnor att förstå vad som kan hända under förlossningen (Luce et al., 2016). Dock 

visar TV-program ofta förlossning som riskfull, dramatisk och smärtsam. Media framhåller ofta det 

negativa och farliga och visar sällan upp förlossning som en normal händelse i det dagliga livet 

(Morris & McInerney, 2010; Luce et al., 2016). Genom att barnmorskor medverkar i TV-

produktioner och samarbetar med TV-producenterna kan bilden av förlossningar som förmedlas bli 

mer representativ och realistisk (Hundley et al., 2015).  
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Blivande föräldrar och internet 

Informationen på internet är lättåtkomlig och går att nå dygnet runt (Tripp et al., 2013). Gravida 

kvinnor upplever att internet är det snabbaste sättet att få information och svar på sina frågor. 

Internet ger också möjlighet till att söka känslig information, samt att verifiera information från 

vårdpersonal (Bäckström et al., 2017). Ett annat skäl till att information söks på internet är att 

gravida kvinnor upplever att de enligt samhällets normer inte ska uppta vårdpersonalens tid genom 

att ställa för många frågor (Cohen & Raymond, 2011; Tripp et al., 2013). 

 

Bland de vanligaste sökningar på internet av blivande föräldrar är fosterutveckling, 

graviditetskomplikationer, nutrition samt förlossning (Bjelke et al., 2016; Larsson, 2009; Lima-

Perieira, Bermúdez-Tamayo & Jasienska, 2012; Oscarsson, Medin, Holmström & Lendahls, 2018; 

Sayakhot & Carolan-Olah, 2016). Information som söks via internet används för att få underlag och 

stöd i det som setts på tv eller lästs i tidskrifter och kan också komplettera den information de redan 

fått av vårdpersonal (Luce et al., 2016). Internet används också för att skapa ett socialt nätverk, få 

kontroll över graviditeten samt för att förstå vad en normal graviditet och förlossning innebär. Ett 

fåtal blivande föräldrar diskuterar den inhämtade informationen med sin barnmorska eller läkare. 

Individerna som söker information är inte alltid kritiska till om informationen har vetenskaplig 

grund (Bjelke et al., 2016; Cohen & Raymond, 2011; Lagan, Sinclair & Kernohan, 2010; Oscarsson 

et al., 2018; Sayakhot & Carolan-Olah, 2016; Tripp et al., 2013).  

 

Sociala medier, såsom internetforum, kan ge gravida kvinnor en möjlighet att slippa stress, oro och 

lidande i tysthet, vilket leder till bättre självförtroende och ökad kontroll. I dessa forum kan 

kvinnorna dela erfarenheter samt få utlopp för sina fysiska och psykiska upplevelser och problem 

genom frågeställningar till andra gravida kvinnor i samma situation. Kvinnorna upplever att de ger 

varandra både sympati, stöd samt information (Cohen & Raymond, 2011). Även blivande pappor 

söker gravid- och förlossningsrelaterad information via internet för att diskutera och ställa frågor 

till andra individer i liknande situation, trots att de upplever att informationen från barnmorskan är 

tillräcklig. De upplever ofta oro för vad de läser och diskuterar informationen med barnmorskan på 

kommande besök på Mödrahälsovården. Förstagångspappor söker information från internet i större 

omfattning än fäder som har barn sedan tidigare (Oscarsson, Medin, Holmström, & Lendahls, 

2018).  

 

Barnmorskan och internet 

En majoritet av barnmorskorna anser att internet är relevant för professionen och kan användas som 

ett stöd och förbättra yrkets kvalitet. Internet kan också användas för träning och utbildning i sin 

profession. Barnmorskan anser att fördelar med gravida kvinnors informationssökning på internet 

är att det förbättrar deras förståelse och egenkontroll och ger tillgång till information som de annars 

inte hade fått. Samtidigt är många barnmorskor oroade över att informationen som inhämtas inte är 

tillförlitlig (Lagan et al., 2011). En utmaning är att vara uppdaterad med både aktuell vetenskaplig 

forskning samt information och vilka diskussioner som förekommer i massmedia (Lagan et al., 

2011; Oscarsson et al., 2018).  

 

Ett flertal studier visar att barnmorskor behöver anpassa sig till att gravida inhämtar information 

från internet och integrera detta i sitt arbetssätt, till exempel genom att barnmorskan frågar om och 

diskuterar den inhämtade informationen med föräldrarna. Det är av stor betydelse att barnmorskan 
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inte ignorerar användandet av internet som källa, utan håller sig uppdaterad gällande professionell 

kunskap samt förmåga att själv använda och värdera information från internet. En annan viktig 

uppgift för barnmorskan är att utvärdera informationen på olika webbsidor, så att blivande föräldrar 

kan hänvisas till sidor med hög kvalitét och tillförlitlighet (Bjelke et al., 2016; Lagan et al., 2010; 

Lagan et al., 2011; Larsson, 2009; Lima-Pereira et al., 2011; Oscarsson et al., 2018; Tripp et al., 

2013). 

 

Föräldratransition och socialt stöd 

Livet förändras till följd av graviditet, förlossning och föräldraskap. Graviditet är en unik 

livserfarenhet och framkallar en rad olika känslor, såsom stor glädje och förväntan, men även oro 

och ångest. Graviditet är inte en sjukdom, utan är ett normalt tillstånd. Dock drabbas många kvinnor 

av fysiska och psykiska förändringar, vilket kan leda till lidande och besvär (Cohen & Raymond, 

2011; Tripp et al., 2013).  

 

Det sker en transition hos den blivande föräldern, en övergång från ett stadie till ett annat. Individen 

går från att vara en självständig person till en ny identitet som förälder, med ansvar för ett barn och 

dess behov. Denna livshändelse är en process i en människas liv och beskrivs ofta som 

överväldigande och en av livets största utmaningar (Berg & Premberg, 2010; Darvill, Skirton & 

Farrand, 2010; Luce et al., 2016). Att se föräldraskapet som en naturlig del i livet, vara förberedd 

och införskaffa kunskap samt ha ett välfungerande socialt stöd är faktorer som underlättar 

transitionen. Övergången till föräldraskapet kan dock hämmas av orealistiska förväntningar, stress, 

bristande kontroll, sömn och stöd samt amningsproblem (Barimani, Vikström, Rosander, Forslund 

Frykedal & Berlin, 2017). Under denna tid kan den blivande föräldern använda sig av olika 

massmedia för att hantera sin nya situation och på detta sätt underlätta transitionen (Luce et al., 

2016).  

  

Under den omvälvande transitionen är upplevelsen av stöd mycket viktig. Socialt stöd utgår från 

det egna sociala nätverket, såsom familj, vänner och kollegor och bygger på ett ömsesidigt 

förhållande (Thorstensson & Ekström, 2012). Socialt stöd kan stärka blivande mammor och deras 

relation till sin partner, vilket lyfter fram känslor såsom trygghet och lugn. Utbyte av upplevelser 

och erfarenheter med andra individer i de blivande föräldrarnas närhet kan påverka både positivt 

och negativt, då dessa inte enbart är stärkande, utan också skrämmande, till exempel genom otäcka 

berättelser från förlossningar. Att utbyta erfarenheter med andra kan ge emotionellt stöd genom 

känsla av tillhörighet och bekräftande stöd i form av känsla av igenkännande (Bäckström et al., 

2017).  

 

Barnmorskans professionella stöd 

Barnmorskans huvudsakliga kompetensområde innefattar reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 

och barnmorskan ansvarar självständigt för den normala graviditeten, förlossningen och eftervården 

(Svenska Barnmorskeförbundet, 2018). Barnmorskor erbjuder professionellt stöd, vilket utgår från 

professionens kunskapsområde. Att vara stödjande innebär en tilltro till kapaciteten hos mottagaren 

av stödet och syftar till att stärka en positiv utveckling av individens förmåga. Stöd kan delas in i 

fyra komponenter. Känslomässigt stöd skapar en känsla av trygghet och tillhörighet och bygger på 

empati, god kontakt och kommunikation. Bekräftande stöd främjar individens kompetens och 
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förmåga. Informativt stöd innebär information kopplad till den aktuella situationen och praktiskt 

stöd innebär praktiska lösningar på den aktuella situationen (Heli & Svensson, 2017; Thorstensson 

& Ekström, 2012). Det professionella stödet bidrar till kvinnans mentala förberedelse inför 

förlossning och föräldraskap. Genom föräldragrupper kan det professionella stödet ge ökade sociala 

kontakter, vilket stärker det sociala stödet. Stödet uppfattas som betryggande (Bäckström, 

Mårtensson, Golsäter & Thorstensson, 2016).  

 

Den etiska koden för barnmorskor (Svenska barnmorskeförbundet, 1999) slår fast kvinnors rätt till 

informerade val och delaktighet. Det framgår även i kompetensbeskrivningen för barnmorskor 

(Svenska barnmorskeförbundet, 2018) att de har en nyckelroll för att förse gravida med 

högkvalitativ information och att hjälpa dem få tillgång till relevant information. Genom att 

tillgodose kunskapsbehov och informationsbehov kan barnmorskan stärka patientens hälsa och 

egenvård (a.a.).  

 

Medical model of pregnancy ↔ Pregnancy as a normal life event  

Två motsatta perspektiv på barnafödande är “Medical model of pregnancy”, som definierar 

graviditet och förlossning som ett hotande tillstånd som kräver medicinska interventioner samt 

“Pregnancy as a normal life event”, där förlossning ses som en naturlig livshändelse. Den 

medikaliserade modellen har ett biomedicinskt perspektiv och fokuserar på den fysiska vården. 

Graviditeten ses som riskfylld och betraktas som en sjukdom. Medicinsk kontroll krävs för att 

garantera säkerhet och besluten fattas av läkaren. Målet med modellen är att minska riskerna och 

generera fysiskt frisk mor och barn. Den motsatta modellen har ett holistiskt perspektiv, där kvinnans 

psykiska och fysiska behov tillgodoses. Graviditeten betraktas som ett normalt tillstånd och besluten 

utgår från kvinnan.  Målet är en frisk mor och barn, en upplevelse av tillfredsställelse samt att familjen 

är i centrum (Bryar & Sinclair, 2011; van Teijlingen, 2005). 

 

Medikaliserad förlossning framställs i media som det säkraste alternativet för kvinnan och barnet, 

vilket gör detta till norm i samhället. Medikalisering av förlossning har succesivt ökat, på grund av 

medicinskteknisk utveckling, ökat antal interventioner samt att sjukvården börjat kategorisera 

riskgraviditeter och riskförlossningar. Massmedia målar upp en bild av förlossningar som riskfyllda 

och dramatiska, men med läkarens hjälp framstår de som snabba och smidiga. En barnmorskeledd 

normal förlossning utan interventioner visas dock inte i samma utsträckning. Både barnmorskan, 

den födande kvinnan och hennes kropp blir passiva parter i förlossningsprocessen genom 

medikaliseringen (Fahy, Parratt, Foureur & Hastie, 2011; Luce et al., 2016; Mcclean, 2014). 

 

Medikaliseringen gör att gravida kvinnor kopplar bort sin egen kropps förmåga och kraft att klara 

av en förlossning. Rädslan för att föda utanför trygghetszonen kan ibland leda till omotiverade och 

onödiga interventioner, såsom ryggbedövning och kejsarsnitt (Luce et al., 2016). Sambandet mellan 

miljön, makt och kontroll påverkar kvinnans upplevelse vid förlossning (Fahy & Parratt, 2006). 

Barnmorskan behöver förhindra fysiska komplikationer och ligga steget före samt vid vissa 

tillfällen ta kommandot över situationen, då moderns eller barnets välmående utsätts för fara, men 

utan att dominera. Att forcera och ingripa i förlossningen skapar sällan en bra upplevelse eller 

utgång, utan hindrar kvinnans egen kraft i födandet. Barnmorskan behöver kunskap och erfarenhet 

samt vara medveten om riskerna, men låta förlossningen vara så normal och komplikationsfri som 

möjligt. Paret ska få en lugn miljö och känna trygghet. Det är också väsentligt att stödja föräldrarna 
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samt ge kontinuerlig information, så att paret vet vad som väntar (Bryar & Sinclair, 2011; Fahy, 

Parratt, Foureur & Hastie, 2011). 

 

Massmedia kan inverka på kvinnans beslut angående förlossningsmetod. Kvinnor är oroliga att 

tappa kontrollen samt prioriterar sin egen och barnets hälsa och säkerhet främst. Kvinnor uppfattar 

det som att de genom den medicinska modellen kan avvärja risker för mor och barn. För att kunna 

stoppa denna utveckling och bemöta detta, måste barnmorskor vara insatta i det som media skapar 

(Luce et al., 2016).  
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PROBLEMFORMULERING 

Massmedia används av blivande föräldrar för att erhålla information och förberedelse gällande 

graviditet och förlossning. Forskning visar att massmedia ofta framställer en medikaliserad bild av 

graviditet och förlossning, men bidrar också till socialt stöd och kunskap hos blivande föräldrar. 

Även berättelser från närstående och massmedia har stor inverkan på blivande föräldrars inställning till 

förlossning och förlossningsvård. Både föräldraparet och barnmorskan ställs inför svårigheter att 

handskas med informationen från massmedia. Den stora utmaningen med dagens medielandskap är 

inte att finna information, utan att hitta information som är trovärdig och korrekt. Barnmorskans 

roll är att främja den normala graviditeten och förlossningen samt skapa trygghet och tillit till 

föräldraparet genom god omvårdnad, stöd och uppmuntran. För att kunna vägleda blivande 

föräldrar behöver barnmorskan ha vetskap om hur förlossning och förlossningsvård framställs i 

massmedia. Det finns studier från andra länder, exempelvis Storbritannien, Australien och USA, 

som belyser detta ämne, däremot är ämnet mindre utforskat utifrån svenska förhållanden. Att 

tydliggöra hur förlossning och förlossningsvården beskrivs i svensk massmedia är därmed av vikt 

för barnmorskeprofessionen.  

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva hur förlossning och förlossningsvård framställs i tryckta såväl 

webbaserade artiklar i de fyra största svenska dagstidningarna. 
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METOD 

Val av metod  

För att besvara syftet hur förlossning och förlossningsvård framställs i svenska massmedier 

användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Kvalitativ forskning anses lämplig, då 

forskning gällande ett fenomen är bristfällig eller saknas. Ett fenomen är ett beskrivande begrepp 

så som det framträder för oss och kan innehålla känslor, upplevelser, uppfattningar och 

förväntningar. Kvalitiv forskning ger ökad förståelse för dessa faktorer (Granehiem, Lindgren & 

Lundman, 2017; Lundman & Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2016). Induktiv ansats användes, 

vilket innebar att det specifika fenoment tolkades och sammanställdes förutsättningslöst 

(Danielsson, 2012; Priebe & Landström, 2012). Då en induktiv ansats används utgår forskningen 

från empirin, vilket är den information om verkligheten som samlas in och kan utgöras av 

exempelvis berättelser och beskrivningar (Polit & Beck, 2016; Priebe & Landström, 2012). 

Kvalitativ innehållsanalys används framför allt för att få förståelse genom tolkning av innehållet i 

texter med olika slag av kommunikation, såsom observationer, intervjuer och tidningsartiklar. 

Metoden syftar till att urskilja mönster med likheter och skiljaktigheter i texterna som analyseras. 

Denna metod är vanlig inom massmedieforskning (Lundman & Graneheim, 2012).  

Miljö  

I denna studie användes artiklar från de tidningar som har störst räckvidd i Sverige, det vill säga de 

som når ut till flest antal människor. Räckvidd används för att mäta hur många människor som tar 

del av ett massmedium. Dagstidningar är ett traditionellt massmedium, som finns tillgängligt för ett 

stort antal individer. Läsandet av tidningar i pappersformat har minskat de senaste åren, medan 

läsandet online har ökat (MPRT, 2018). Under en genomsnittlig vecka år 2017 läste 61% av 

befolkningen mellan 9 och 79 år morgontidningar och 45% kvällstidningar (Tidningsutgivarna- 

medier i Sverige, 2018).  

Urval 

Urval av texter och andra källor bör göras med hänsyn till studiens syfte (Danielsson, 2012). 

För att få så god variation av samma fenomen som möjligt, användes därför flera olika 

dagstidningar.  Till denna studie gjordes urvalet ur de fyra dagstidningarna med störst räckvidd 

(se tabell 1), vilka år 2017 var Aftonbladet, Expressen, Dagens nyheter och Svenska dagbladet 

(Tidningsutgivarna- medier i Sverige, 2018). För att fördjupa förståelsen av fenomenet 

förlossning och förlossningsvård användes ett intensitetsurval. Intensitetsurval innebär att välja 

informationsrika framställningar som var typiska och representativa för fenomenet (Polit & 

Beck, 2016). Tidningarna hade olika ideologiska ledarsidor där Svenska dagbladet är obunden 

moderat, Aftonbladet obunden socialdemokratisk och Expressen och Dagens nyheter är båda 

obundna liberala.  
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Tabell 1. Räckvidd i tusental för storstads- och kvällstidningar 2017 (Tidningsutgivarna- 

medier i Sverige, 2018). 

Tidning Print Digital Total nettoräckvidd 

Aftonbladet 538 3059 3312 

Expressen 508 1968 2275 

Dagens Nyheter 625 620 1095 

Svenska Dagbladet 376 504 785 

Göteborgs-Posten 308 317 543 

Dagens Industri 322 266 531 

Metro 

Sthlm/Mälardalen 

442   

Sydsvenskan 186 218 353 

Skånska Dagbladet 70 30 93 

Dagen 51   

  

Inklusionskriterier  

Artiklar som berör förlossning och förlossningsvård publicerade i Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter eller Svenska Dagbladet från och med 1 januari 2018 till och med 31 december 2018.  

Datainsamling  

Datainsamling utfördes i februari 2019 via sökning i databasen Mediearkivet, som är en 

ämnesövergripande databas som innehåller artiklar i fulltext från tryckta och digitala redaktionella 

massmedier, såsom svenska dagstidningar och tidskrifter, samt radio- och TV-material. 

Mediearkivet innehåller även norska tidningar och material från internationella webbtidningskällor 

(Retriever, 2019). Tidningsartiklar som innehöll något av sökorden Barnmorska eller förlossning* 

eftersöktes i databasen. Trunkering med asterisk (*) användes för att söka på olika böjningsformer 

av ordet (Karlsson, 2012).  

Sökningen resulterade i totalt 718 artiklar. Efter en översiktlig genomgång av samtliga artiklar 

framkom att 186 artiklar var relevanta för syftet. Bortfallet innefattade artiklar som till exempel 

dödsrunor där den bortgångna arbetat som barnmorska, artiklar där någon agerat barnmorska åt ett 

djur, djurförlossningar, bokrecensioner och dylikt.  De artiklar som var relevanta för syftet skrevs 

ut för att analyseras. Vid genomläsning av de utvalda 186 artiklarna var det ytterligare tre artiklar 

som inte bedömdes relevanta för syftet. Två artiklar visade sig vara dubbletter som publicerats två 

gånger i samma tidning, varav en i Expressen och en i Svenska Dagbladet. Av resultatträffarna var 

fyra notiser på första sidan och dessa räknades ihop med artikeln i tidningen. Detta medförde att det 

i analysen ingick 177 artiklar (se tabell 2). De analyserade artiklarna redovisas i bilaga 2.  

Tabell 2: Artiklar där sökorden barnmorska eller förlossning* förekom år 2018, samt antal 

analyserade artiklar.  

Källa Antal artiklar Analyserade artiklar 

Expressen 258 68 

Dagens Nyheter 191 30 

Svenska Dagbladet 146 38 

Aftonbladet 123 41 

Totalt 718 177 
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Enligt Henricson & Billhult (2012) är det viktigt att fenomenet som undersöks, i detta fallet; 

massmedias framställning av förlossning och förlossningsvård, har rikliga beskrivningar. Studiens 

intention var att observera, dokumentera och beskriva ett sammanhang (Polit & Beck, 2016). 

Analys 

Analysen utgick från tidningsartiklar i dagstidningar som beskrev förlossning och förlossningsvård. 

För att bearbeta textmaterialet användes kvalitativ innehållsanalys utifrån fem steg enligt 

Graneheim et al. (2017). I det första steget lästes varje artikel i sin helhet upprepade gånger av båda 

författarna för att få förståelse och sammanhang i textmaterialets innehåll och skapa en överblick 

av datainsamlingen. Innehållet i texterna och berättelserna diskuterades gemensamt som ett led i att 

fastställa textens meningsbärande enheter, vilket innebär fraser och meningar som är relevanta för 

syftet. Därefter, i det andra steget, markerades meningsbärande enheter med överstrykningspenna. 

Dessa lades in i ett gemensamt dokument och numrerades utifrån vilken tidningsartikel samt 

dagstidning artikeln är tagen ifrån.  I det tredje steget kondenserades de meningsbärande enheterna 

för att korta ner texten, men det är dock viktigt att behålla innehållet. Den reducerade texten har ett 

innehåll som utgör en grund för kodning. Kod kan beskrivas som ett samlingsnamn för den 

kondenserade meningsenheten, i form av enstaka eller några sammanhängande ord. Även koderna 

sparades i det gemensamma dokumentet. I det fjärde steget skapades kategorier utifrån koder som 

hör samman och har ett liknande innehåll. Bearbetning av koder och kategorier tolkades och 

diskuterades gemensamt under tidens gång. Slutligen i det sista steget formulerades teman där det 

underliggande innehållet i texten framkom (Graneheim et al., 2017).  

Tabell 3. Exempel på analysprocessen utifrån modell av Graneheim et al. (2017). 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori Tema 

Jag kände mig 

inte rädd, jag 

visste att det är 

säkert om vissa 

villkor är 

uppfyllda. Skönt 

att slippa 

förflytta mig när 

jag har ont till 

ett sjukhus 

  

Eftersom 

vissa villkor 

var uppfyllda 

kände hon 

sig säker och 

trygg med att 

vara hemma 

Trygg och 

säker 

hemma 

Normal-

förlossning 
  
 

 
 
 
 

Förlossnings-

upplevelser 

och 

förlossnings-

beskrivningar  
 

 

 

 

 

Förlossning 

och 

förlossnings

vård 

framställs 

oftast 

riskfylld, 

dramatisk 

och 

stressande 

men sällan 

naturlig och 

stärkande. 

Det sprids en 

bild att 

förlossnings-

vården befinner 

sig i en djup 

kris, men den 

medicinska 

kvalitén har 

förbättrats och 

håller hög klass 

Förlossnings-

vård i kris, 

men 

medicinsk 

kvalite håller 

hög klass 

Kris, men 

hög kvalitet 

Förlossning-

vårdens 

kvalitet 

 

Förlossningsvå

rden  

 -Kris eller 

inte? 
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Etiska övervägande  

Vetenskapsrådet (2019) lyfter fram fyra etiska principer i forskning som är väsentliga att beakta 

under forskningsprocessen. Informationskravet innefattar att forskaren ska informera om studiens 

syfte för de personer som blir berörda av undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagaren 

själv bestämmer över sin medverkan i undersökningen och att forskaren ska inhämta samtycke från 

deltagarna. Deltagarna i studien ska veta att det är frivilligt och att de kan avsluta sin medverkan 

när de vill. Konfidentialitetskravet handlar om att obehöriga inte ska kunna ta del av uppgifter som 

samlas in samt att de berörda individernas identitet inte ska röjas. Nyttjandekravet omfattar att det 

som samlas in under forskningen endast får användas till ändamålet som är beskrivet. Det är även 

viktigt att använda egna förmågor att bedöma och att alltid ha ett egenansvar inför studien och de 

parter som blir involverade i arbetet (a.a.).  

Eftersom denna studie endast berörde massmedier, så var de etiska principerna inte ett hinder för 

denna undersökning. Individerna bakom tidningsartiklarna hade själva valt att vara offentliga, så att 

andra kan läsa och ta del utav det tidningarna skriver om. Därmed behövde inte dessa uppgifter 

inhämtas, då informationen kom från massmedia (Vetenskapsrådet, 2019). 

Förförståelse 

Båda författarna har egna barn och har erfarenhet av såväl graviditet, vaginal förlossning och 

kejsarsnitt. Båda författarna har arbetat länge inom vården, varav en författare även på 

förlossning samt gynekologisk vårdavdelning. Författarna har också erfarenhet inom 

akutsjukvård. Eftersom förlossningsvården är av intresse för författarna har de även före 

studiens inledande läst artiklar om ämnet i dagspressen. Graneheim et al. (2017) framhåller 

vikten av att kontinuerligt reflektera och vara medveten om förförståelsen under hela processen. 

Kvalitativ innehållsanalys innefattar att väga förförståelse och tolkning mot varandra (a.a.). 

Undersökaren kan inte helt förbise sin förförståelse, dock fordras det medvetenhet kring den 

för att låta texten tala under analysprocessen (Polit & Beck, 2016). Författarnas bedömning var 

att den gemensamma reflektionen skulle leda till att analysprocessen skedde utan att 

förförståelsen nämnvärt påverkade tolkningen av datamaterialet. 
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RESULTAT 

Resultatet av analysen redovisas i tabell 4. Det framkom ett tema, två kategorier och sju 

subkategorier.  

Tabell 4. Översikt över tema, kategorier och subkategorier 

Tema Kategorier Subkategorier 

Förlossning och 

förlossningsvård framställs 

oftast riskfylld, dramatisk 

och stressande, men sällan 

naturlig och stärkande. 

Förlossningsvården  

 -Kris eller inte?  

 

Förlossningsvårdens kvalitet 

 

Förlossningsskador och brister 

i vården 

 

Platsbrist och personalbrist 

 

Barnmorskeperspektiv – 

trygghet, stöd och 

arbetssituation 

Förlossningsupplevelser och 

förlossningsbeskrivningar 

Ovanliga och dramatiska 

händelser 

 

Komplikationer och 

komplicerad förlossning 

 

 

Normalförlossning 

 

 

Tema: Förlossning och förlossningsvård framställs oftast riskfylld, 

dramatisk och stressande, men sällan naturlig och stärkande 

Tidningarna framställde förlossningsvården i Sverige som pressad, samtidigt som hög 

medicinsk säkerhet framhölls. Centralt fynd var att den normala förlossningen inte fick utrymme 

i artiklarna. Dramatiska händelser samt en bild av att förlossningsvården är i kris var framträdande.  

Förlossningsvården – kris eller inte?  

Förlossningsvård belystes i tidningsartiklarna från olika synvinklar. Det framkom flera orosmoment 

men också positiva aspekter av vården. Artiklarna debatterade kvaliteten i vården, behandlade 

förlossningsskador och redogjorde för vårdskador som anmälts till IVO.  Från både 

samhällsperspektiv och personliga perspektiv beskrevs hur plats- och personalbrist på 

förlossningsavdelningar påverkar vården och politiker lyfte fram olika åtgärder som de ville 

genomföra för att förbättra vården.  

Förlossningsvårdens kvalitet 

Förlossningsvårdens kvalitet diskuterades i tidningarna i termer av medicinsk säkerhet och 

bristningar vid förlossning och vårdskador i samband med förlossningar belystes. Artiklarna 
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som berörde förlossningsvårdens kvalitet handlade om svenska förhållanden och de enda 

utländska artiklarna berörde olika fall av vårdskador.  

”Att som många gör nu, tala om förlossningsvården enbart i kristermer, är inte bara 

överdrivet och onyanserat. Det bidrar även med onödig extra oro” 

Det framhölls att den medicinska säkerheten är mycket hög i Sverige och att Sverige i ett 

internationellt perspektiv har en mycket låg mödradödlighet och neonatal dödlighet. Dock framkom 

att barnmorskors stressade och pressade arbetssituation kan resultera i minskad vårdkvalitet och 

även om kunskap och rutiner blivit bättre, så skiljer sig kompetensen oroväckande mellan olika 

landsting. 

”Det sprids en bild i den offentliga debatten av att förlossningsvården befinner sig i 

en djup kris. Det finns förvisso flera problem, men DN:s granskning visar att den 

medicinska kvaliteten i huvudsak har förbättrats”  

Det belystes att vårdtiderna har förkortats kraftigt de senaste årtiondena och många nyförlösta går 

hem tidigt efter förlossning vilket ställer högre krav på att problem och risker uppmärksammas i 

vården. Tillgång till barnmorska under hela förlossningen var en faktor som lyftes som en trygghet 

för föräldrar vilket ansågs kunna främjas genom att anställa fler med rätt kompetens.  

Det presenterades forskning relaterat till graviditet och förlossning som berörde livmoderdonation, 

blodprov för att förutspå för tidig födsel, surrogatmödraskap samt hur bäckenmåttet påverkar 

förlossningen. Bilden som framstod var att förlossning är ett angeläget område som ständigt 

utvecklas och förbättras.  

Förlossningsskador och brister i vården 

Bilden som framkom i artiklarna var att det är naturligt att kvinnor får bristningar under förlossning 

och att kroppsliga förändringar uppstår efter graviditet och förlossning. Artiklarna lyfte skador som 

kan uppkomma efter förlossning, såsom bristningar i underlivet, svårighet att tömma tarmen, 

urininkontinens, rektusdiastas, ökad risk för framfall samt problem med sexlivet. 

”De flesta spricker under sin förlossning, det är helt naturligt”  

Även brister i eftervården uppmärksammades i form av felsuturerade eller oupptäckta 

förlossningsskador samt för att få uppföljande besök på mödravården. Nyförlösta kvinnor med en 

förlossningsskada kände sig misstrodda av vården.  

”En förlossningsskada kan förstöra livet”  

Det beskrevs att i början på 1990-talet var kunskapen mycket bristfällig hur personalen skulle 

suturera sfinkterskador och det var även tabubelagt bland personalen. De senaste åren har färre fått 

allvarliga bristningar, men det förekommer stora skillnader mellan olika landsting. Stockholms län 

har högsta andelen med skador på ändtarmens muskler och lägst andel har Hallands län. Utbildning 

för förlossningspersonal att skydda bäckenbotten genom perinealskydd och korrekt suturering 

framhölls som åtgärder för att minska dessa skador.  

”Snippkontroll ska vara en rättighet för alla nyförlösta”  
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Brister i vården var ett återkommande ämne. Det handlade både om klagomål och om allvarliga 

händelser som anmälts till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Klagomålen berörde utsatthet 

för smittor och ökad infektionsrisk på grund av platsbrist samt postpartuminfektion som inte togs 

på allvar av personalen. Även den otroligt varma sommaren år 2018 genererade i klagomål från 

patienter, vilket också personalen skrev avvikelserapporter på. Vårdpersonal uppgavs ha agerat 

felaktigt och handläggningen hade inte varit korrekt. Såväl felaktiga beslut och brister i 

vårdplanering, riskbedömning samt dokumentation beskrevs. Tidningarna rapporterade även om 

barn som fick syrebrist vilket gav upphov till CP-skada och även dödsfall.   

”efter många dragningar började barnet visa tecken på att det inte mådde bra. 

Läkaren fick bryta av barnets arm för att sedan slita ut barnet”  

Skildringar framkom av kvinnor som inte fått bedövning inför kejsarsnitt eller att bedövningen 

släppte och att personalen inte uppmärksammade patientens smärta under operationen. Det beskrevs 

också anmälningar till IVO gällande en kvinna som dog i samband med förlossningen på grund av 

lungembolier samt bristande kompetens hos en hyrbarnmorska. Både kollegor och patienter 

reagerade på okunskap och patientbemötande och barnmorskans arbete var en risk för 

patientsäkerheten.  

Platsbrist och personalbrist 

Minskad tillgänglighet, platsbrist och personalbrist var en stor del i hur förlossningsvården 

framställdes. Situationen beskrevs av privatpersoner som upplevde rädsla och oro relaterat till detta, 

politiker som lyfter olika lösningar samt av barnmorskor som upplevde en pressad arbetssituation.  

Samtidigt som tidningar rapporterade om personalbrist och nedläggning av förlossningsavdelningar 

framhölls hur antalet förlossningar ökar från år till år. Den begränsade tillgängligheten framhölls 

både på landsbygden där det är långa sträckor till närmsta förlossningsavdelning och även i 

storstäderna där platsbrist leder till att de födande kvinnorna blir hänvisade till andra sjukhus.  

”Det jag starkt undrar är hur det kommer sig att vi i ett av världens bäst beskattade 

länder inte har rätt till sjukvård”  

Personerna i artiklarna beskrev oro och rädsla inför förlossning relaterat till att behöva åka långt 

och/eller inte får plats på den förlossningsavdelning de tillhör. Det framhölls att kvinnors förtroende 

gällande förlossningsvården är lågt, då många känner oro inför att föda barn på grund av 

nedläggningar av förlossningskliniker. 

”Alla kvinnor ska ha rätt till en trygg förlossning oavsett var i landet de bor” 

Förlossningsvård var ett högaktuellt ämne även för politikerna och inför valet 2018 förekom löften 

om mer pengar och olika satsningar från ett flertal olika partier. Även politikerna beskrev att det 

saknas platser för födande kvinnor och att det är brist på barnmorskor. Områden som politiker lyfte 

i artiklarna var ökat inflytande över schemaläggning, rätt till en egen barnmorska, höjda löner samt 

en förbättrad arbetssituation. Detta uppgavs vara det viktigaste för att fler ska utbilda sig till 

barnmorskor och torde resultera i att fler kommer orka och vilja jobba.  

”Personal som sliter varje dag för att ge de födande kvinnorna en god vård, med sitt 

eget välmående som insats” 
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Den politiska debatten berörde även till stor del nedläggning av BB Sollefteå och att 

förlossningsvård måste vara tillgänglig för alla, överallt.  

”Det är ett svek mot de här kvinnorna, det är oroväckande”  

Tidningarna framhävde sommaren som mest problematisk för den som var i väntans tider, då 

situationen blev extra sårbar på grund av kombinationen av semesterledig personal och ökat antal 

förlossningar. Artiklarna tog upp att personal flyttar sina semesterveckor mot ersättning och jobbar 

övertid samt att pensionärer tas in för att underlätta sommarbemanningen.  

Det fanns likväl artiklar som påvisade att antalet anställda inom förlossningsvården ökat, fler 

barnmorskor kommer tillbaka till yrket och insatser för rekrytering och utbildning av barnmorskor 

pågår, till exempel genom utbildningstjänster. Fler utbildas till barnmorska men stora 

pensionsavgångar är att vänta enligt tidningarna.  

I ett fåtal artiklar uttrycktes dock att utvärderingar visar att de allra flesta trots allt är nöjda med sina 

förlossningar. 

Barnmorskeperspektiv – arbetssituation, trygghet och stöd 

Barnmorskornas arbetssituation på förlossningsavdelning beskrevs som pressad och tuff, med ökat 

tempo och hårdnat arbetsklimat. Även schema med obekväma arbetstider uppgavs påverka 

arbetssituationen. Barnmorskor beskrev att de varken hinner äta, gå på toaletten eller byta 

mensskydd. De berättade också att de vårdar alltför många patienter per barnmorska och önskemålet 

är en barnmorska per födande kvinna.  

”Vi skriker till politikerna hela tiden: En födande kvinna åt gången” 

Fler och fler barnmorskor uppgavs söka sig till bemanningsföretag, både för att själva styra sina 

arbetstider och inte riskera att slita ut sig samt för att förbättra lönevillkoren. Artiklarna lyfte fram 

att arbete inom bemanning ger bättre villkor och lön, men är samtidigt ett problem för landstingen, 

då kostnaderna för hyrbarnmorskor ökar.  

”barnmorskeyrket handlar inte om att sväva runt i en fluffig härlig lyckovärld och 

välkomna friska fullgångna barn till världen”  

Barnmorskorna lyfte fram att det finns ett glapp mellan vad som förväntas av en födande kvinna 

och vad de egentligen är i behov av. Födande mödrar förväntas ofta vara duktiga under 

förlossningen, men deras behov kan vara att uttrycka oro, rädsla, smärta och ilska. Det ingår i 

barnmorskans roll att erbjuda stöd till kvinnan och partnern, men på grund av att tiden inte alltid 

räcker till och hur organisationen är uppbyggd finns det inte alltid möjlighet till detta. Tillit, trygghet 

och att lyssna in kvinnan framhölls som centrala begrepp för en god förlossningsupplevelse, men 

många barnmorskor upplevde att de inte kan tillmötesgå kvinnornas önskemål och behov av stöd. 

Doulor, auroramottagningar och att ha samma barnmorska under mödravård, förlossning och 

eftervård är stödjande åtgärder som lyftes fram. 

”Med tanke på hur mycket det står i medierna om barnmorskornas arbetssituation 

så är det ganska naturligt att man kan bli orolig” 
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Förlossningsupplevelser och förlossningsbeskrivningar 

Artiklarna innehöll beskrivningar av upplevelser och händelser i samband med förlossningar. 

Uppseendeväckande rubriker var vanligt förekommande och ovanliga och komplicerade händelser 

beskrevs i högre grad än den normala förlossningen.  

Ovanliga och dramatiska händelser  

Dramatiska händelser framhöll framförallt privatpersoners upplevelser medan komplikationer vid 

förlossningar beskrevs av både privatpersoner och kända personer. Både positiva och negativa 

känslor framkom i dessa beskrivningar.  

”Sanna födde sin son i framsätet på bilen: Det bästa jag varit med om” 

Berättelser om oplanerade förlossningar i hemmet eller på väg till sjukhus var vanligt 

förekommande. Dessa berättelser utspelade sig i Sverige. Det var ofta dramatiska beskrivningar 

med många känslor, både negativa och positiva. Kvinnorna kände sig rädda, nonchalerade, 

förvirrade och utelämnade. Upplevelserna som framkom framställdes som skräckfyllda, chock- och 

panikartade, men också som roliga, utmärkta, galna och perfekta. Chocken av den dramatiska 

upplevelsen kunde påverka anknytningen till barnet.  

”Jag trodde jag skulle dö. Jag tror inte att jag kommer vilja föda barn igen”  

De födande kvinnorna beskrev förlossningar i hallen, badkar, trappuppgång, bilar och flygplan. Det 

förekom även förlossningar på toaletten, vid diken och grusväg, kiosk och busshållplats, i ambulans 

och sjukhuskorridorer. Under den dramatiska färden och förlossningen berättades det ofta att 

partnern hade telefonkontakt med barnmorska. Ofta assisterades förlossningen av den blivande 

pappan, men även ambulanssjuksköterskor och brandmän fick rycka ut och de beskrev detta som 

en häftig annorlunda situation. 

Det beskrevs att flera gravida kvinnor blev hemskickade från förlossningen av barnmorskor, vilket 

antingen berodde på att förlossningsavdelningen var fullbelagd eller på att kvinnorna inte bedömdes 

vara i aktiv förlossning. Långa avstånd till förlossningen på grund av nedläggning bidrog också till 

att inte hinna fram i tid. 

Vissa dramatiska händelser, där samtliga utspelade sig utomlands, utmärkte sig. En gravid 

barnmorska förlöste sig själv genom att lyfta ur barnet med sina egna händer under ett kejsarsnitt 

och en annan barnmorska förlöste sin patient, trots att hon själv var nyförlöst för 14 timmar sedan 

på samma sjukhus. En berättelse beskrev hur en mamma lät sin treåriga dotter förlösa sin lillebror, 

då hon ansåg födseln som en naturlig del av livet.  Det berättades även om kvinnor som inte visste 

om att de var gravida och sökte sjukvård för buksmärta och förlöstes strax därefter och om  stora 

bebisar på 5,7 och 6,3 kg som förlöstes vaginalt respektive med kejsarsnitt.  

 

De dramatiska händelserna presenterades med uppseendeväckande rubriker, men det förekom även 

spektakulära rubriker som inte stämde överens med textmaterialet i artiklarna. En artikel om 

sjukvården i Ryssland fick exempelvis rubriken ”Vi måste suga ut ditt barn” samt när Marie 

Serneholt beskriver sin förlossning som perfekt, blev rubriken ”Serneholts oro för tvillingfödseln – 

berättar nu allt”.  
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Komplikationer och komplicerad förlossning 

Beskrivningar om komplikationer och komplicerad förlossning var vanligt förekommande. Både 

kända personer (som till exempel Beyonce, Charlotte Perrelli, Serena Williams, Måns Zelmerlöv) 

och privatpersoner berättade om planerade och akuta kejsarsnitt. Även extremt ovanliga 

komplikationer, såsom vasa previa lyftes. För att bekräfta att även mammor som förlöstes med 

kejsarsnitt har fött barn, föreslogs att dessa förlossningar istället kunde kallas magförlossning. 

Återhämtning för kroppen efter kejsarsnitt beskrevs som längre än efter vaginal förlossning.  

“Jag blev punkterad i ryggraden i samband med ryggbedövningen” 

Artiklarna gav även en bild av att en förlossning inte är riskfri, och även dödsfall rapporterades både 

hos mor och barn på grund av infektioner och mödrar som fått hjärtstillestånd eller lungembolier. 

Andra komplikationer som togs upp var induktion, prematur förlossning, blödningar i samband med 

förlossning, havandeskapsförgiftning och intrauterin fosterdöd.  

”Tappade två liter blod och riskerade att förblöda” 

Det belystes att Sverige har flest antal dödfödda barn i Norden, vilket kan bero på att minskade 

fosterrörelser inte alltid uppmärksammas av mödrarna och att det ska tas på allvar av 

vårdpersonalen. Det lyftes även att den gravida kvinnans sovposition kan förebygga att fostret dör 

i magen i slutet av graviditeten, vilket kan leda till oro hos blivande mödrar under graviditeten. Det 

uppgavs även att orsaker till att barnet dör i livmodern kan vara dåligt fungerande moderkaka, 

infarkter i moderkakan, moderkaksavlossning eller infektion. Dock poängterades i artiklarna att de 

allra flesta graviditeter slutar bra med ett friskt barn.   

Det framkom även att fler gravida kvinnor är överviktiga och att kvinnor i Sverige föder senare i 

livet och hur detta ökar riskerna vid graviditet och förlossning, såsom diabetes och 

havandeskapsförgiftning. 

Psykisk ohälsa i form av förlossningsdepression och förlossningspsykos var ytterligare 

komplikationer som uppmärksammades. Det togs upp att medvetenheten om ämnet måste lyftas 

och att mammorna ska fångas upp i ett tidigt skede, redan på BB. Kvinnor berättade att skamkänslor 

hindrade dem att söka hjälp. 

”Mammor, prata om hur ni mår, för i vissa fall kan det rädda ditt eller någon annans 

liv” 

Normal förlossning 

Normala förlossningar fick inte mycket utrymme i artiklarna. Normalförlossning förekom framför 

allt i en artikelserie om hemförlossning, men var i övrigt mindre detaljerat beskrivet och utgjordes 

framförallt av kända personers erfarenheter. De beskrivningar som framfördes var att allt gick bra, 

utan komplikationer. Föräldraparen angav att de var nöjda med stödet under förlossningen och 

uttryckte tacksamhet till personalen.  

”Allt gick väldigt smidigt och som man hoppas så gick allting också bra med 

förlossningen. Teamet på Danderyd var helt fantastiska” 

Det fanns kvinnor som ville uttrycka den normala och naturliga förlossningen med bilder och filmer, 

både förlossningsfotografer och privatpersoner. De menade att en förlossning är det mest naturliga 
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och normala i världen. Artiklarna hänvisade till att materialet publicerats i olika sociala media och 

personernas avsikt med detta var att de ville visa verkligheten som den är under en förlossning i 

utbildande syfte. Dessa instagrambilder och youtubefilmer fick både positiva och negativa 

reaktioner från omgivningen. Vissa påstod att de var spännande medan andra utryckte att de var av 

pornografisk karaktär.  

Den normala förlossningen beskrevs i berättelser rörande hemförlossning. Kvinnorna upplevde att 

hemförlossning uppfyllde deras önskan om kontinuerligt stöd, och det bidrog till att de slapp bli 

hänvisade på grund av platsbrist och inte behövde oroa sig för att hinna in till förlossningen. Andra 

fördelar var att kvinnorna inte behövde förflytta sig och byta miljö och personal. Hemförlossning 

gav en känsla av trygghet och lugn.   

”Det var så skönt att få föda hemma, jag kände ett helt annat lugn än vid tidigare 

förlossningar”  

Hemförlossningar var en omdiskuterad fråga, där olika professioner inte delade samma uppfattning.  

Barnmorskeprofessionen var generellt mer positiva medan stödet bland förlossningsläkare var lågt.  

Risker som togs upp var blödningar och syrebrist hos barnet och därför ansåg läkare generellt att 

förlossningar ska ske på sjukhus. En nackdel som framkom var att hemförlossning tar resurser från 

förlossningsklinikerna. De flesta barnmorskor menade att kvinnorna skulle få välja plats att föda på 

och att risken är minimal om kriterierna uppfyllts.   

”Det finns en tendens att barnmorskor tänker frisk och förlossningsläkare tänker 

risk”  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

 

Inom kvalitativ forskning är det centralt att författarna reflekterar över trovärdigheten av studiens 

resultat. I trovärdighet ingår begreppen; tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet (Elo et al., 2014; 

Graneheim et al., 2017; Lundman & Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2017). Med tillförlitlighet 

menas att forskaren verifierar sina ställningstaganden under hela forskningsprocessen. Studiens 

giltighet handlar om hur sanna och representativa resultaten är. Överförbarhet innebär hur resultatet 

kan användas i andra grupper, sammanhang och situationer (Graneheim et al., 2017; Wallengren & 

Henricson, 2012). Styrkor och svagheter i examensarbetet diskuterades utifrån de val som gjorts. 

Enligt Graneheim et al. (2017) ökar studiens trovärdighet genom möjligheten att följa en ”röd tråd” 

samt att klargöra forskningsprocessen. Enligt Henricson (2012) ska det övergripande syftet med 

studien hållas konstant och vara studiens ändamål. 

 

Studiens syfte var att beskriva hur förlossning och förlossningsvård framställdes i svensk 

massmedia. Kvalitativ metod syftar till att beskriva känslor, uppfattningar, erfarenheter och 

upplevelser och därför ansågs denna metod relevant för att svara mot syftet. Elo et al. (2014) belyser 

att metodvalet ska spegla syftet och vara centralt för att bedöma studiens trovärdighet. En kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats användes, för att studera och få förståelse om erfarenheter och 

innehållet av ett fenomen, så som det tolkas. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är fokus att 

identifiera mönster med olikheter och skillnader i data. Denna analysmetod är användbar vid 

tolkning av omfattande textmaterial, såsom observationer och tidningsartiklar. 

 

Målet med induktiv ansats är att så förutsättningslöst som möjligt studera ett specifikt fenomen och 

beskriva detta så korrekt som möjligt (Henricson & Billhult, 2012). Det finns dock aspekter som 

forskare bör vara observanta på vid användandet av induktiv ansats. Forskaren kan i annat fall 

riskera att fastna i sin förförståelse eller i generella begrepp och således blir det inte texten som talar 

(Graneheim et al., 2017). Förförståelse fanns kring ämnet, eftersom författarna var pålästa och hade 

god kunskap om ämnet som skulle bearbetas. Det kan förekomma fördomar vid bearbetning av 

materialet, vilket kan ha negativt inflytande på resultatet. Förförståelsen hanterades dock 

kontinuerligt under arbetets gång genom reflektioner och diskussioner över tidigare erfarenheter 

samt genom kunskap som tillkom under barnmorskeutbildningen. Förförståelsen tillämpades därför 

på ett positivt sätt, eftersom ett öppet sinne användes och resultatet kunde analyseras på ett objektivt 

sätt (Forsberg & Wengström, 2013; Henricson, 2012; Priebe & Landström, 2012). Detta minskade 

risken för att skapa egna värderingar i resultatet. Genom att beskriva och diskutera förförståelsen 

ökar studiens pålitlighet (Henricsson, 2012).  

 

Det fanns till en början svårigheter att välja rätt ämnesord och sökord samt kombinationer för att få 

så många träffar som möjligt av betydelse. Henricson (2012) menar att samtliga sökord ska vara 

relevanta för syftet, men kan likväl ge flertalet träffar som inte besvarar syftet (a.a.). De sökord som 

valdes först var barnmorska, graviditet, föda och förlossning. Vissa av dessa ord gav felaktiga 

träffar på artiklar som inte svarade på syftet samt att datamaterialet blev för omfattande. Exempelvis 

gav ordet föda träffar som handlade om kost och mat samt ordet förlossning gav även träffar på 

djurförlossningar. Slutligen kombinerades orden barnmorska och förlossning*. Med denna sökning 
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blev antalet träffar, som var användbara utifrån syftet högre. Dock blev det fler bortfall, när 

artiklarna lästes i sin helhet, då dessa texter inte innehöll beskrivningar eller upplevelser om 

fenomenet. Karlsson (2012) menar att informationssökning bör sträva mot att uppnå en balans 

mellan antalet intressanta träffar som missas och hanterbart antal träffar att läsa igenom. Den 

sökning som genomfördes gav en bredd, då trunkering med asterisk (*) användes och genererade 

718 träffar. En styrka med detta var att fler artiklar inkluderades i sökningen. Genomläsningen var 

tidskrävande och risken fanns att fel artiklar valdes ut eller att någon artikel missades. För att 

undvika detta utfördes genomläsning tillsammans och en noggrann selektering utfördes med 

utgångspunkt från syftet. Enligt Polit & Beck (2016) kan detta ses som en styrka, då fokus i ett 

intensitetsurval är att välja informationsrika framställningar som är typiska och representativa för 

fenomenet. Tillräckligt med data samlades in för att täcka in väsentliga variationer och erfarenheter 

av fenomenet vilket enligt Graneheim et. al, (2017) stärker trovärdigheten.  

 

Henricson (2012) belyser att sökning i flera databaser med samma omvårdnadsfokus kan stärka 

arbetets trovärdighet, vilket ökar möjligheten att finna så många relevanta träffar som möjligt (a.a.). 

Dock valde författarna att inte söka i andra databaser, då mediearkivet är nordens största och främsta 

databas som används som researchdatabas av såväl högskolestudenter, journalister och författare. 

Den täcker även källor från internationella medier (Retriever, 2019). Författarna bedömde att de 

hade tillräckligt samt ett mycket omfattande material från denna databas för att svara på syftet. 

Urval av textmaterial och andra källor bör enligt Danielsson (2012) göras med hänsyn till studiens 

syfte. 

 

Fyra olika dagstidningar användes för att få variation av samma fenomen. Detta stärker studiens 

tillförlitlighet enligt Danielsson (2012). Då de dagstidningar som har störst räckvidd användes kan 

resultatet anses som representativt och typiskt för fenomenet, vilket enligt Lundman & Graneheim, 

(2012) stärker studiens giltighet. Dessa dagstidningar når ut till en större population vilket ansågs 

vara av intresse, då det påverkar fler personer.  

 

Majoriteten av artiklarna i denna studie utgick ifrån svenska förhållanden och analysen utgick från 

svenska dagstidningar. I Sverige är barnmorskan ansvarig för normal förlossning, men i andra 

länder är sjukvården organiserad på andra sätt. I många länder, exempelvis Ryssland och USA, är 

det läkare som handhar förlossningar, medan barnmorskeledda enheter är vanligt i till exempel 

England, Australien och Danmark. Även massmedias inflytande och tonen i det som skrivs skiljer 

sig åt mellan länder. Detta bör tas i beaktande gällande studiens överförbarhet till internationella 

förhållanden. Graneheim et al. (2017) menar dock att det är läsaren som avgör om resultatet kan 

överföras. Överförbarhet är därutöver ett steg för att åstadkomma trovärdighet och syftar till 

huruvida resultatet kan användas i andra kontext (Elo & Kyngäs, 2014; Graneheim & Lundman, 

2004; Graneheim et al., 2017; Polit & Beck 2017). En begriplig beskrivning av metod, urval, 

datainsamling och analysprocess skapade en grund för att ge läsaren möjlighet att kunna reflektera 

över studiens överförbarhet.   

 

Analysen av textmaterialet utfördes och beskrevs steg för steg enligt Graneheim et al. (2017). Detta 

ökar studiens tillförlitlighet (Granehiem, Lindgren & Lundman, 2017). I analysprocessen valdes 

meningsbärande enheter ut som innehöll beskrivningar och upplevelser av förlossning och 

förlossningsvård, som kondenserades, kodades och placerades i kategorier samt subkategorier 

(Tabell 3). Under studiens gång fördes en dialog kring meningsbärande enheter, koder och 
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subkategorier för att reducera risken för misstolkningar och för att undvika att lägga egna 

värderingar som påverkade resultatet. Dessa olika steg var ett bra stöd för förståelsen, vilket ökade 

kunskapen hos författarna och med detta trovärdigheten av resultatet. Samtliga artiklar 

kvalitetsgranskades och jämfördes både individuellt och gemensamt, vilket enligt Henricsson 

(2012) också stärker trovärdigheten.  

 

Eftersom materialet består av tidningsartiklar behövdes ett större antal artiklar. En svaghet i studien 

var således att det var svårt att sätta samman ett så omfattande antal artiklar, då de skulle 

sammanställas till ett sammanhang. Graneheim och Lundman (2004) belyser samtidigt att ett rikt 

textmaterial ökar tillförlitligheten och trovärdigheten (a.a.). Dock var en del artiklar kortfattade, 

men svarade ändå på syftet. När texten i materialet bearbetades till ett resultat var det stundtals svårt 

att kategorisera texterna under korrekt rubrik. Dels för att begreppen förlossning och 

förlossningsvård hade många olika beskrivningar och att en mening kunde innefatta data som gick 

in under flera olika kategorier. Under arbetets gång reflekterades över artiklarnas varierande 

trovärdighet. Vissa artiklar i resultatet upplevdes mer trovärdiga än andra, då de hade med relevanta 

källor varifrån de har tagit sin fakta och statistik. Det spelade dock egentligen inte någon roll, då 

syftet var att beskriva hur fenomenet framställdes i artiklarna och inte hur sanningsenliga de var. 

 

Tidsbristen kan vara en faktor som påverkade kvaliteten i examensarbetet (Henricson, 2012; 

Wallengren & Henricson, 2012). Tiden att söka rätt på och finna lämpliga artiklar och litteratur var 

begränsad. Parallellt med studien pågick andra uppgifter samt praktik på olika orter och det fanns 

därför hinder att finna tillfällen att träffas och skriva tillsammans. Författarna fick även byta fokus 

och problemområde under studiens gång, då bloggar var tänkta att användas för att studera 

upplevelser och inverkan på föräldrar om vad som skrivs i massmedia, gällande förlossning och 

förlossningsvård. Det fanns för få bloggar som innehöll material som var av intresse. Med mer tid 

kunde examensarbetet blivit mer genomarbetat och fel uppkomna av stress kunde ha undvikits.  

 

I samtliga delar i uppsatsen användes relevant litteratur samt vetenskapliga artiklar för att stärka 

tillförlitligheten. Under studiens gång stärktes även trovärdigheten och kvaliteten via regelbundna 

träffar med hjälp av medbedömning med handledare och andra studenter i kursen. Kvalitén i studien 

grundades även på att den framställdes utifrån principer och riktlinjer från högskolan samt att 

litteraturen var bearbetad (Henricson, 2012). Dock har ingen utomstående läst det insamlade 

datamaterialet och granskat om det överensstämmer med resultatet, vilket kan ses som en svaghet. 

Enligt Lundman och Graneheim (2012) kan en sådan granskning vara av värde för trovärdigheten.  

 

Giltigheten syftar till att påpeka att tolkningar inte ska göras självrådigt, utan genom grundlig analys 

av datamaterialet (Elo & Kyngäs, 2014). Genom att delge citat i studien synliggjordes 

andemeningen i materialet som presenterades samt att det är ett sätt för läsaren att värdera 

giltigheten av studiens resultat (Polit & Beck, 2017). Tidigare forskning framhäver att författare 

måste vara insatta i att citat som identifieras på Internet är tillgängliga för alla, vilket riskerar att 

påvisa identiteten hos deltagarna (Krippendorff, 2013). Citat användes för att säkra tillförlitligheten, 

då respekt för anonymitet utifrån citat eller information från kommentarer inte behövde beaktas 

(Skärsäter & Ali, 2012). 

 

Enligt Elo et al. (2014) förstärks giltigheten om studiens läsare kan följa forskarnas 

tillvägagångssätt för att nå resultatet som sammanställdes. Det kan vara till nytta att använda olika 
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presentationssätt för att vägleda läsaren att följa processen (a.a.). Således valde författarna att 

presentera både sökningsprocess och analysprocess inte enbart i tabellform utan också i löpande 

text, vilket ses som en styrka för studien.  

 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att beskriva hur förlossning och förlossningsvård framställs i tryckta såväl 

webbaserade artiklar i de fyra största svenska dagstidningarna. Analysprocessen mynnade ut i ett 

övergripande tema som speglar såväl kategorier som subkategorier: Förlossning och 

förlossningsvård framställs oftast riskfylld, dramatisk och stressande, men sällan naturlig och 

stärkande.  

Resultatet visar att tidningsartiklarna belyser förlossningsvård från olika synvinklar. Det 

framkommer både positiva och negativa beskrivningar av vården.  Det framhålls att den medicinska 

kompetensen är mycket god i Sverige, men beskrivningar av exempelvis platsbrist och personalbrist 

gör att förlossningsvården framställs som riskfylld, dramatisk och stressande. Tidigare studier 

beskriver liknande resultat vid analys av dagstidningsartiklar i England (Maclean, 2014) och 

Australien (McIntyre et al., 2011). Weibull & Wadbring (2014) menar att det som inte erfars av 

individen själv eller får berättat för sig, får personen kännedom om via massmedia. Därför påverkar 

massmedia individens inställning och känslor kring olika fenomen (a.a). I en intervjustudie med 

barnmorskor belyser Ahlsvik och Rossinen (2018) att yttre påverkan bland annat via massmedia är 

en bidragande faktor till ökad förlossningsrädsla. Resonemanget styrks av Brodrick (2014) som 

belyser att den kulturella kontexten, till vilken massmedia bidrar, påverkar kvinnors 

förlossningsrädsla. Även O´Donovan och O´Donovan (2017) lyfter fram hur massmedia gör intryck 

på blivande mödrar. De visar att kvinnorna upplever rädsla för vaginal förlossning på grund av 

massmedias negativa vinkling av att föda vaginalt (a.a.). Konsekvensen blir att tidningarnas 

vinkling därför kan leda till en oro och rädsla hos blivande föräldrar. Även massmedias presentation 

av stress, personal- och platsbrist kan påverka föräldraparen negativt.   

Resultatet visar att brister i vården och anmälningar till IVO beskrivs i tidningarna. Skador på barn 

och kvinnor samt kritik mot personal lyfts fram. När händelser exponeras negativt i media kan det 

medföra att risktänket ökar och bidra till en mer medikaliserad förlossning (Luce et al. 2016; 

McIntyre et al., 2011). Massmedias inverkan på medicinskt beslutfattande påvisas också av Grytten, 

Skau och Sørensen (2017), som synliggör att ökad negativ publicitet resulterar i högre andel 

kejsarsnitt (a.a). Det är viktigt med massmedias granskning av förlossningsvården och att 

förlossningsskador synliggörs och uppmärksammas. Även patienter och närstående har möjlighet 

att gå vidare med synpunkter och klagomål vid allvarliga händelser. Därmed kan vården utvecklas 

genom att skadorna tas på allvar samt att lärdom tas av dessa. Dock är en negativ aspekt att personalen 

aldrig får komma till tals, då de inte får uttrycka sig om enskilda fall. Massmedias rapportering kan 

därför upplevas ensidig och läsarna får inte tillgång till neutral bakgrundsfakta.  

Beskrivningar av händelser i samband med förlossningar framkommer i resultatet. 

Uppseendeväckande, dramatiska och ovanliga rubriker och företeelser visade sig vara vanligt 

förekommande och beskrevs i betydligt högre grad än den normala förlossningen. Det är både 

positiva och negativa känslor som framhävs i artiklarna vid dramatiska händelser. De dramatiska 

händelserna lyfts endast av kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet. Ett oväntat fynd i 

resultatet är att alla de utländska artiklarna beskriver dramatiska omständigheter och publiceras 
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enbart i Expressen. Weibull och Wadbring (2014) menar att hårda vinklingar och sensationella 

beskrivningar och nyheter är kännetecknande för kvällstidningarna, då dessa säljs enbart som 

lösnummer och det blir således viktigare för dem med sensationsnyheter. De påtalar också att 

skrämmande rubriker används för att skapa och väcka intresse och nyfikenhet hos läsaren (a.a). När 

ovanliga, dramatiska händelser dominerar bilden kan det leda till att dessa normaliseras och ses som 

mer vanliga än de faktiskt är.  De dramatiska rubrikerna är också ett sätt att understryka riskerna.  

Den dominerande bilden som lyfts från tidningsartiklarna är förlossningar som riskfyllda, trots att 

övervägande barn faktiskt inte föds i bilen eller i diket. Frånvaron av den normala barnmorskeledda 

förlossningen på sjukhus, som i Sverige är den vanligast förekommande, är anmärkningsvärd. Den 

normala förlossningen beskrivs inte alls i samma omfattning, utan utgör en mycket liten del från 

tidningsartiklarna. Liknande resultat framkommer även i studier av Fahy et al. (2011), Luce et al. 

(2016) samt Mcclean (2014). Bryar & Sinclair (2011) menar att det finns två motsatta perspektiv 

på barnafödande. Den medikaliserade modellen som definierar graviditet och förlossning som ett 

hotande tillstånd och kräver medicinska interventioner samt synen på förlossning som en normal 

och naturlig livshändelse (a.a.). Risken med tidningarnas framställning är att den medikaliserade 

modellen förstärks. Massmedia besitter makt i sina framställningar och sina dramatiska rubriker, 

vilket de kommer att fortsätta med. Dock finns det utrymme för tidningarna att även beskriva 

förlossningen som en normal händelse. 

 

I resultatet framkom en tendens att barnmorskor tänker frisk och förlossningsläkare tänker risk. 

Läkare är oftast motstridiga till hemförlossning, medan barnmorskorna är mer positiva, då deras fokus 

är den normala förlossningen. Enligt van Teijlingen (2005) kan detta förklaras med att obstetriker 

anser att en normal förlossning kräver medicinsk kontroll. De utbildas att agera när något går fel i 

en förlossning, med betoning på risker och kvinnan som passiv och sjuk. Däremot anser 

barnmorskan genom sin utbildning och profession att en normal förlossning är naturlig och att 

majoriteten av alla gravida kvinnor har normala och säkra förlossningar, tills motsatsen är bevisad. 

Det kan finnas konflikter mellan dessa olika modeller, men i praktiken behöver professionerna vara 

någonstans däremellan och använda sig av båda modellerna (a.a). Även Socialstyrelsen (2001) 

betonar vikten av samarbete och tydlig ansvarsfördelning mellan berörda personalkategorier för att 

vården ska bli optimal.  MacKenzie Bryer och van Teijlingen (2010) menar att uppfattningen av 

risker i förhållande till naturlig kontra medikaliserad förlossning varierar beroende av vem 

individen är. Det är av stort värde att utgå från varje familjs behov och utveckla en modell som är 

avsedd för familjen, professionen och samhället (a.a). Kontentan av ovanstående resonemang är att 

barnmorskan ska värna om sitt kompetensområde och den normala förlossningen och samtidigt 

ligga steget före och att identifiera risker samt samverka med andra professioner.  

 

Resultatet visar att den normala förlossningen beskrivs i berättelser om hemförlossning. Kvinnor i 

resultatet belyser hemförlossning som en normal, lugn och trygg företeelse, eftersom kvinnorna 

uppfyller vissa kriterier för att få föda i hemmet samt att de bekräftar att de får kvinnocentrerad vård 

i högre grad. Kvinnorna vill även ha möjlighet att själva få välja plats att föda. Resultatet 

överensstämmer även med tidigare forskning som påvisar liknande förhållande i isländska 

tidningsartiklar (Gottfredsdottir, Magnúsdóttir & Hálfdánsdóttir, 2015). Hildingsson, Rådestad och 

Lindgren (2010) visar att kvinnor som hade en planerad hemförlossning kände sig mer nöjda, då 

barnmorskornas kontinuerliga stöd och närvaro upplevdes som en stor trygghet. Kvinnorna var 

involverande i beslutsfattandet och hade en mer positiv förlossningsupplevelse än de kvinnor som 
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hade ett planerat kejsarsnitt. Dock utgör planerade hemförlossningar mindre än en promille av alla 

förlossningar i Sverige (a.a.). Tidningsartiklarna angående hemförlossning lyfter det normala och 

beskriver förlossningen som stärkande, men trots allt tillhör hemförlossningar ovanliga händelser. 

Även här betonar tidningarna något som inte hör till vanligheten. Beklagligt nog saknas stärkande 

och positiva berättelser om den vanligaste förekommande förlossningen.  

 

Det framkom i resultatet att det är brist på barnmorskor i Sverige samt att förlossningsvården 

är ett högaktuellt ämne för politiker. Barnmorskorna önskade mer inflytande i sitt arbete med 

bland annat höjda löner, schemaläggning och en strävan efter en barnmorska per födande 

kvinna. Det framhävdes även att barnmorskorna upplevde att de inte kunde tillmötesgå 

kvinnans önskemål gällande stöd och trygghet. Hildingsson & Fenwick (2015) menar att 

arbetsmiljön är en faktor som påverkar barnmorskebristen i Sverige. Adekvat bemanning, rätt 

förutsättningar och resurser samt att känna sig bekräftade och värdefulla ökade kvalitén i 

arbetet. Det betonas ytterligare att en omorganisation krävs så att barnmorskor får möjlighet att 

tillgodose behovet av kontinuerlig vård (a.a).  I större delen av Sverige saknas det en modell 

som erbjuder kontinuerlig vård innan, under och efter förlossning, vilket många kvinnor 

efterfrågar. Sådana modeller, exempelvis caseload främjar normal förlossning och leder till 

ökad tillfredsställelse för kvinnan (Hildingsson, Karlström, Haines & Johansson, 2016). 

Kontinuerligt stöd under förlossning resulterar i minskat antal akuta kejsarsnitt och 

instrumentella förlossningar, reducerat behov av smärtlindring, samt kortare 

förlossningsförlopp. Ytterligare positiva effekter är bättre allmäntillstånd hos det nyfödda 

barnet samt att den födande kvinnan får en mer positiv förlossningsupplevelse (Hodnett, Gates, 

Hofmeyr & Sakala, 2013). Barnmorskor har en stor arbetsbörda och vårdar mer än en kvinna åt 

gången. Att ge stöd är centralt i barnmorskans profession, ett stöd som barnmorskan inte alltid 

kan erbjuda genom hela förlossningen, vilket är oroande. Att barnmorskans situation lyfts fram 

kan ha positiva effekter genom att problemet offentliggörs och debatteras. 

Tidningar är bara en del av all massmedia som människor interagerar med i dagliga livet. Det är 

också viktigt att ta i beaktande att oavsett vilken bild som framställs i massmedier så tolkas den av 

mottagaren utifrån dennas premisser.  

Konklusion 

Massmedia framställer förlossningsvården som pressad och framhäver de exceptionella 

händelserna vilket gör att dessa normaliseras. Detta inverkar negativt på både föräldrapar och 

barnmorskeprofessionen. För att föräldraparet ska få en bra förlossningsupplevelse och trygghet är 

hög närvaro och ett gott stöd av barnmorskan betydelsefullt. Bilden som framkommer i artiklarna 

är att detta inte alltid kan erbjudas på grund av personal- och platsbrist samt stress i arbetet. Trots 

att tidningarna ofta ger en negativ bild kan granskningen av förlossningsvården leda till 

förbättringar. Massmedia bidrar till onödig rädsla kring förlossning, men skulle kunna användas till 

att informera och inspirera och därmed bidra till en mer realistisk bild av förlossning och 

förlossningsvård.  
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Förslag på klinisk tillämpning 

I mötet med föräldrar är det viktigt för barnmorskan att ha god kunskap om vad som skrivs i 

massmedia. Således blir det lättare att förstå deras oro och bekräfta den. Barnmorskan har en kritisk 

roll i att förändra massmedias inriktning, gällande förlossning, förlossningsvård och 

barnmorskeprofessionen. Barnmorskan kommer möta högre krav på att använda och engagera sig i 

media för att försvara sig i sin profession, då föräldrapar ifrågasätter och läser mycket om 

förlossning och kräver mer och mer. Det är av stor vikt att barnmorskan inte dras med av rädsla för 

det som framhålls skrämmande i massmedia, utan vågar axla sin egen roll, lita på sin egen kunskap 

och utgå från evidens. Utifrån studiens resultat kan kunskapen användas för att förmedla en mer 

positiv bild samt att berätta om normal förlossning. 

Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie fokuserade på hur förlossning och förlossningsvård framställs i svenska 

dagstidningsartiklar. Vidare forskning genom exempelvis intervjuer med föräldrapar kan påvisa hur 

denna bild inverkar på deras upplevelser och inställning under graviditet och inför förlossning. Det 

kan också vara av intresse att undersöka på vilket sätt barnmorskor anser att massmedia påverkar 

dem i sin profession. Tidningar är endast en del av massmedia. Även fortsatt forskning på hur 

förlossning och förlossningsvård skildras i svensk TV, såväl från nyheter, filmer, TV serier samt 

dokumentärer kan vara av intresse.    
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Missnöjda barnmorskor på väg att lämna Vårdförbundet Dagens Nyheter 



 

 

Rappa på, ge sköterskorna lön för mödan Expressen 

Marie, barnmorska: Mina barn, som knappt gått ut gymnasiet tjänar mer 

än jag 

Expressen 

Madeleine och Sara - hjältinnor i Uganda Expressen 

Stockholmsvården en borgerlig katastrofzon Aftonbladet 

Ebba Busch Thor: Nej till höjda skatter för att finansiera vården Svenska Dagbladet 

Ska Sveriges vård bli som nya Karolinska? Aftonbladet 

Marknaden skiter faktiskt i de sjuka Aftonbladet 

Förlossningsvårdens ökade resurser bör märkas snart Dagens Nyheter 

SvD för 30 år sedan i dag: BB-krisen har pågått länge  Svenska Dagbladet 

50 miljoner kronor extra per år till mödravården Dagens Nyheter 

Svek mot kvinnorna Aftonbladet 

Hopp om blodprov mot förtida födsel Dagens Nyheter 

Jag vaknar nattetid och storbölar Aftonbladet 

Fler gravida är överviktiga Dagens Nyheter 

Forskare: Onödiga komplikationer när många föder sent Dagens Nyheter 

Så slipper du urinläckage Expressen 

430 barn dör i magen varje år – forskare jagar svaret på varför Svenska Dagbladet 

Vi fick aldrig se hennes ögon  Svenska Dagbladet 

Agnes vägde 813 gram – fick oväntad hjälp Expressen 

Tabu att uttrycka ånger över att man skaffat barn Dagens Nyheter 

Så slipper du ofrivilligt urinläckage Expressen 

Depression ska upptäckas på BB Svenska Dagbladet 

Tips från kunden blev räddningen för Michaela, 47.  Svenska Dagbladet 

Överviktskirurgi ger säkrare födslar Svenska Dagbladet 

Emily födde tre månader för tidigt – Alice vägde 682 gram Expressen 

Tvillingarnas sorg efter gravidbeskeden Expressen 

Politikerna splittrade när fler vill föda hemma Dagens Nyheter 

De utbildade för få barnmorskor Aftonbladet 

Samma barnmorska från mödravård till förlossning testas i Huddinge i 

höst 

Dagens Nyheter 

Förlossningsvård gör sig beredd på högtryck Svenska Dagbladet 

Sommaren en tuff tid att vänta på tillökning - knökfullt på BB Aftonbladet 

En barnmorska hela graviditeten Aftonbladet 

Mama Mias grundare: Jag skulle lösa förlossningskrisen på ett halvår Dagens Nyheter 

Nya larm om kaos i förlossningsvården  Svenska Dagbladet 

Kritisk sommar väntar i förlossningsvården Dagens Nyheter 

Kostnaderna för hyrbarnmorskor har fördubblats Dagens Nyheter 

Motstridiga krafter gör förlossningen så oerhört smärtsam Svenska Dagbladet 

Förslag från läkarförening: Ha kvar akuten på gamla Karolinska Svenska Dagbladet 

Utan min doulas stöd hade jag varit otrygg när jag skulle föda Svenska Dagbladet 

Viktigt att fråga kvinnorna om de är rädda inför förlossningen Svenska Dagbladet 

Livet är inte självklart Dagens Nyheter 

Jättebebisen, Parker slår viktrekord Expressen 

Bloggprofilen Vanessa, 30, dog efter kejsarsnitt Expressen 

Herpesviruset dödade Kiras son Expressen 

Adeles starka ord om psykosen Expressen 

Mina barns liv var i fara Expressen 

Delfina, 25, bedövades inte under kejsarsnittet Expressen 

Sarah, 36, väljer att föda utomhus – i direktsändning Expressen 

Holly, 12, får 175 miljoner i ersättning: stor lättnad Expressen 



 

 

 

 

 

 

Instagram rapporterade Selenas bilder som porr – nu får hon rätt Expressen 

Så var Kates lyxiga förlossning Expressen 

Barnmorska förlöste sig själv - med kejsarsnitt Expressen 

Taras ena tvilling dog – nu donerar hon bröstmjölken Expressen 

Ally trodde hon skulle dö - fick en son Expressen 

Jordan, 28: kejsarsnitt är inte rätt Expressen 

Tori visade sin förlossningsdepression Expressen 

Bebisen slår rekord med galna vikten Expressen 

Kelly fick psykos – ville döda sina barn Expressen 

Jes otroliga förlossning - mitt på sjukhusgolvet Expressen 

Läkaren Sij fick förlösa - på 10 000 meters höjd Expressen 

Åttabarnsmamman Cheryl plötsligt död Expressen 

Rebecca lät sin 3-åriga dotter förlösa bebisen Expressen 

Serenas otäcka besked efter förlossningen Expressen 

Hjälpte patient – efter sin förlossning Expressen 

Det här är slarvigt av sjukhuset Aftonbladet 

Johanna om sonen Elliot: Han kunde ha överlevt – om barnmorskan 

hade gjort rätt 

Expressen 

Bedövningen släppte under kejsarsnittet –”kände hur de sydde ihop 

mig” 

Dagens Nyheter 

SÖS kritiseras för passivitet vid svår förlossning Dagens Nyheter 

Elliot fick CP-skada – efter läkarmissen Expressen 

Vi höll på att dö av värmen Aftonbladet 

Unga mamman: Jag höll på att förblöda Aftonbladet 

Kvinna dog vid för tidig förlossning Expressen 

Kvinna dog vid akut förlossning Svenska Dagbladet 

Nyfödda och barn med infektioner delar avdelning Svenska Dagbladet 

Kritik efter barns död på sjukhus Expressen 

Barnmorska anmäld för bristande kompetens Svenska Dagbladet 

Platsbrist gör att nyfödda kan placeras på infektionsavdelning Svenska Dagbladet 

Brist på lokaler: nyfödda riskerar hamna på infektionsavdelningen Aftonbladet 

Dödliga tillståndet sjukhus kan missa Aftonbladet 

Tog fem år innan Mia fick rätt vård Svenska Dagbladet 

Expert: De flesta blir bra även efter svåra förlossningsskador Svenska Dagbladet 

Så påverkas kroppen av att föda – då bör du söka hjälp Svenska Dagbladet 

Mitt liv har gått i kras – kan knappt göra något Svenska Dagbladet 

Återupptäckt metod minskar antalet svåra förlossningsskador Svenska Dagbladet 


