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Förord
Avhandlingen är skriven och en drygt fem år lång process har avslutats. Att skriva en doktorsavhandling innebär mycket ensamt arbete,
men det är många personer som fungerat som ”doulas” och ”barnmorskor” och som förtjänar ett tack för att de på ett eller annat sätt
medverkat till att avhandlingen har blivit gjord.
Först och främst vill jag tacka min handledare, docent Sirpa Wrede som möjliggjorde mitt avhandlingsarbete genom att inkludera mig
som doktorand i sitt Finlands Akademi-projekt Professionalismens
nya dynamik i omsorgsyrken (1.8.2003–31.7.2008). Tack Sirpa för stimulerande seminarier och diskussioner och för din fantastiska förmåga att läsa tankar och tyda otydliga texter!
Jag har haft privilegiet att arbeta med avhandlingen på heltid. Detta
har möjliggjorts av att jag under drygt tre års tid finansierades av Finlands Akademis projekt Professionalismens nya dynamik i omsorgsyrken samt av att jag erhållit stipendier av Ella och Georg Ehrnrooths
stiftelse, Kommerserådet Otto A. Malms donationsfond, Stiftelsens
för Åbo Akademi forskningsinstitut samt av Waldemar von Frenckells
stiftelse.
Mina förgranskare docent Annika Lillrank och professor Diana
Mulinari vill jag tacka för värdefulla och mycket uppmuntrande
kommentarer.
Alla mina kolleger vid sociologiska enheten i Åhuset, både nuvarande och före detta; Jutta Ahlbeck-Rehn, Solveig Bergman, Solveig Bystedt, Thomas Heikell, Andreas Häger, Katarina Jungar, Lise
Kanckos, Ralf Kauranen, Jenni Kronqvist, Mikko Lagerspetz, Kristin
Mattsson, Elina Oinas, Johanna Quiroz-Schauman, Elianne Riska,
Janina Sjöstrand, Susanne Sperring, Susan Sundback, Kirsti Suolinna,
Johanna Söderholm, Salla Tuori, Östen Wahlbeck, Jan Wickman och
Ann Yrjälä – tack för att ni har bidragit med er expertis, läst och kommenterat mina texter, kritiserat och uppmuntrat. Jag kommer särskilt
att minnas våra gemensamma auditioner, tablåer och bildljudspel.
Törhända får jag vara med om fler performanser i framtiden? Professor Susan Sundback som läste mitt manus i slutskedet av avhandlingsarbetet och gav ovärderliga kommentarer, som hjälpte mig att skärpa
argumentationen, förtjänar ett speciellt omnämnande. Tack också för

hjälpen med de praktiska arrangemangen Susan! Professor Elianne
Riska har följt med mitt arbete först som professor vid ÅA och senare
som gäst på PROFFS-seminarierna i egenskap av professor vid Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors univer-sitet. Tack Elianne för uppbyggande och uppmuntrande kommentarer och
värdefulla litteraturtips! Ett särskilt tack vill jag rikta till Thomas: Tack
för dagliga diskussioner om både teorier och trikåer!
Jag har haft förmånen att kunna diskutera mitt arbete i många
olika sammanhang, bland annat vid forskarseminarierna på Kvinnis under ledning av Harriet Silius samt i PROFFS- och RECONgrupperna. PROFFS-gruppens månatliga seminarier under ledning
av Sirpa Wrede har tvingat processen framåt så att textembryon
har utvecklats. Tack Malin Ekholm, Virve Flinkkilä, Jeannette Laurén, Cecilia Leinonen, Laura Tainio, Ann Yrjälä och Sirpa för att ni
satt er in i mina texter och för att ni delat skrivandets glädje och
ångest med mig! PROFFS-gruppens gemensamma seminarier med
den Tammerforsbaserade RECON-gruppen, bestående av forskarstuderandena Paula Nieminen, Suvi Nieminen, Raija Pyykkö, Kirsti
Santamäki, Eila Virkkunen under ledning av akademiforskare Lea
Henriksson, anknutna till Finlands Akademi-projektet Rekrytoinnin politiikka (2005-2010), har erbjudit inspirerande diskussioner och vidgat perspektiven. Genom Christel Lindfors vill jag tacka
alla vid Åbo Akademis bibliotek som har hjälpt till med att söka
litteratur och information. Tack också till professor Klaas Wijma,
doktor Martti Virtanen, överläkare Matti Ojala och utvecklingschef
Mika Gissler som alla har bidragit med viktig information.
Alla mina vänner förtjänar ett tack och speciellt Maffian – mina
väninnor sedan de yngsta åren; Erica, Hanna, Jutta, Lotta, Marina,
Micku och Sanna – tack för uppfostran, äventyr och skratt! Slutligen
går ett varmt tack till min mamma Anna-Greta som alltid tror på
mig, till Linus som uppmuntrar och korrekturläser och sist men
definitivt inte minst till Emma, Viljam och Alva för att ni är de bästa barn som finns!
Åbo i januari 2009
Pia Liljeroth
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1 INLEDNING
Fram till 1980-talet uppmärksammade den obstetriska forskningen
i allmänhet inte kvinnors rädsla eller oro inför förlossningen och
att den kunde påverka förlossningens gång 1 (Martin 1992 [1987],
61-62). Begreppet förlossningsrädsla existerade inte för 30 år sedan
inom den nordiska medicinska diskursen, men i dag har forskning
om oro och rädsla inför förlossningen etablerats inom framförallt
nordisk obstetrisk och psykiatrisk, samt i Sverige också psykologisk, forskning. I slutet av 1970-talet uppmärksammade tre svenska
forskare inom den medicinska vetenskapen, två obstetriker och en
psykiatriker, att föderskor uttrycker rädsla inför förlossningen. En
omfattande forskning som handlade om föderskors känslor inför
förlossningen inleddes i Sverige och i början av 1980-talet publicerades en artikel med rubriken ”Fear of Childbirth in Late Pregnancy” i en etablerad gynekologisk tidskrift (Areskog, Uddenberg
& Kjessler 1981). Drygt tio år efter att de svenska forskarna publicerat sin första artikel om detta inleddes forskning också i Finland.
Den första undersökningen gjordes i Finland av två obstetriker tillsammans med en psykiatriker och en sjukskötare (Suonio, Vartiainen, Laasanen & Saarikoski 1993). Föderskors känslor av oro och
rädslor inför förlossningen har sedan dess i många sammanhang
och fall kommit att sammanfattas genom begreppet förlossningsrädsla. I Finland har man i den finländska versionen av sjukdomsklassifikationen ICD-10 2 (Klassifikation av sjukdomar ICD-10 1999)
inkluderat förlossningsrädsla som en obstetrisk diagnos; O99.80
Förlossningsfruktan 3. Fenomenet förlossningsrädsla var till en börDen brittiska obstetrikern Grantly Dick-Read (1954) som ansåg att förlossningssmärta
beror på rädsla kan ses som den mest prominenta representanten för ett annorlunda
synsätt. Dick-Read ville utveckla en förlossningspraxis som skulle stöda ”födande utan
rädsla” och han utgjorde en central förgrundsgestalt för rörelsen för naturligt födande.
2
I kapitel 3, som handlar om avhandlingens teoretiska referensram, diskuteras ICD-10
utförligare.
3
Den officiella diagnosen benämns ”förlossningsfruktan”. I denna avhandling talar
jag i fortsättning om fenomenet samt diagnosen i termer av ”förlossningsrädsla” i
enlighet med det i rikssvenska språkbruket. På finska talar man om ”synnytyspelko”.
1
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jan både i Sverige och i Finland ett forskningsområde som intresserade obstetriker och psykiatriker. I Sverige kom obstetriker
så småningom att i större utsträckning än i Finland att samarbeta
med psykologer. Det ledde också till att forskningen i dessa länder
kom att ta något olika riktningar från och med mitten av 1990talet, vilket föreliggande avhandling visar. I denna avhandling
undersöker jag uppkomsten och utvecklingen av begreppet och
fenomenet förlossningsrädsla i termer av en medicinsk kategori.
Jag använder begreppet medicinsk kategori, trots att även psykologer
deltagit i skapandet av begreppet och fenomenet förlossningsrädsla.
Detta motiverar jag med att begreppet introducerades av representanter för den medicinska vetenskapen, och med att minst en av
författarna till artiklarna som inkluderats i forskningsmaterialet är
obstetriker.
Förutom att förlossningsrädsla har blivit en medicinsk kategori,
och i Finland även en officiell diagnos, har begreppet kommit att
bli vedertaget inom allmänt tal. Gravida kvinnor diskuterar i dag
sin förlossningsrädsla på olika diskussionsforum på internet och
begreppet förlossningsrädsla förekommer frekvent i massmedia.
Inte endast tidskrifter riktade till blivande och småbarnsföräldrar
som Kaksplus i Finland och Vi Föräldrar i Sverige behandlar förlossningsrädsla utan fenomenet diskuteras i vitt skilda massmedier.
TV-program i Finland som tagit upp ämnet är bland andra det
finländska public service-bolaget YLE:s program Akuutti [Akuten]
(Synnytys – Epänormaali tapahtuma? [Förlossning – en onormal tilldragelse?] 2003) och YLE Teema: Puhutaan tieteestä [YLE Tema: Vi
talar om vetenskap] (Synnytyspelon voi voittaa [Förlossningsrädslan
kan övervinnas] 2004). Här har lekmanna-experter (kvinnor som
är/har varit förlossningsrädda), medicinska experter (både obstetriker och barnmorskor) och psykologer diskuterat förlossningsrädsla. I både Finland och Sverige har förlossningsrädsla diskuterats ur olika synvinklar i så gott som alla slags tidningar och tidskrifter; i dagstidningar såsom Helsingin Sanomat (Valtavaara 2008),
Keskipohjanmaa (Sykkö 2003), och Svenska Dagbladet (Asarnoj 2008).
Och i kvällstidningar såsom Ilta-Sanomat (Paavonen 2008) och Af-

tonbladet (Föda? Aldrig i livet! 2007), veckotidningar såsom Seura
(Karttunen 2006), damtidningar som Me Naiset (Liinamaa 2002).
Även i tidningen Lapsen Maailma (Tanhua 2004) utgiven av Centralförbundet för barnskydd har det skrivits om förlossningsrädsla.
Också gratistidningar som den i Åbo utgivna Turkulainen (Räsänen 2005), stora affärskedjors kundtidskrifter, till exempel Yhteishyvä (Hentunen 2003) och kundtidskrifter som FPA-bladet som ges
ut av Folkpensionsanstalten (Kurri 2005) har tagit upp förlossningsrädsla i sina spalter.
Att vara gravid och att föda barn innebär alltid en viss grad av
osäkerhet och oförutsägbarhet. Man torde alltså kunna anta att en
del kvinnor i alla tider i någon mån känt oro eller rädsla inför eller
under förlossningen, trots att man i dag inte med säkerhet kan veta
huruvida kvinnor var oroliga inför förlossningen förr, eftersom man
inte i efterhand kan bedöma deras subjektiva upplevelser. Anledningarna till oro och rädslor varierar och har säkerligen ändrats
under århundradenas lopp (Oakley 1984; Wilson 1995; Törnkvist
& Ursing 2001; Hanson 2004). Läkarvetenskapens utveckling har
format mödra- och förlossningsvården och de tidigare mycket höga
barn- och mödradödlighetssiffrorna har sjunkit i västvärlden. Här
torde gravida och födande kvinnor ytterst sällan behöva frukta för
sitt eller barnets liv, men det oaktat uttrycker kvinnor rädsla inför
förlossningen. I dag definierar representanter för den medicinska
vetenskapen ofta oro och ängslan inför förlossningen som förlossningsrädsla som identifierats som ett patologiskt fenomen. Inom
allmänt tal framstår förlossningsrädsla också som en objektiv, klart
definierad, enhet. Inom medicinsk forskning är situationen inte lika
klar, som denna studie kommer att visa.
Jag vill inte förneka att det i dag verkligen finns kvinnor som är
rädda för att föda barn och att det finns orsaker till dessa rädslor.
Oro, ångest och rädsla inför förlossningen är många kvinnors
ständiga följeslagare under graviditeten och förlossningen. Dessa
är verkliga upplevelser som kan ta sig uttryck i fysiska och psykiska
symtom. Denna studie handlar emellertid inte om fenomenet
förlossningsrädsla som ett empiriskt eller kliniskt fenomen eller
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som enskilda fall. I stället studeras uppkomsten och spridningen
av uppfattningen om förlossningsrädsla som en specifik medicinsk
kategori eller obstetrisk diagnos, inom vetenskaplig forskningslitteratur och vilka konsekvenser detta kan tänkas få. Forskningsmaterialet för denna studie består av artiklar som handlar om kvinnors rädsla inför förlossningen, skrivna av svenska och finländska
obstetriker, psykiatriker och psykologer. De utvalda artiklarna har
publicerats i svenska, finländska och internationella vetenskapliga
tidskrifter mellan åren 1981 och 2003. Jag vill visa att
förlossningsrädsla som en medicinsk kategori och obstetrisk
diagnos inte är en absolut enhet. Synen på vad läkarvetenskapen
skall göra och i vilken omfattning samt hur vården av graviditet
och förlossning är organiserad varierar mellan olika kulturer (Jordan 1993; Viisainen 2000; DeVries, Benoit, van Teijlingen & Wrede
2001). Jag studerar företeelsen förlossningsrädsla som en social
konstruktion som är beroende av sin historiska, sociala och
kulturella kontext. I fokus står processer av kunskapsproduktion
genom vilka förlossningsrädsla formuleras som en specifik
medicinsk kategori. Jag söker svar på frågor om hur
förlossningsrädsla som medicinsk kategori kommit till, vem som
bidragit till att skapa den, varför denna kategori eller diagnos
behövs, vem som behöver den och vad skapandet av förlossningsrädsla som en medicinsk kategori innebär. Jag strävar efter
att synliggöra hur forskarna argumenterar för definierandet av
förlossningsrädsla som en medicinsk kategori och diagnos. Den
vetenskapliga kunskapsproduktionen kring rädsla för att föda
analyseras för att synliggöra hur förlossningsrädsla konstrueras
som en medicinsk kategori. För att kontextualisera den för denna
studie analyserade forskningen om förlossningsrädsla ger jag i
nästa avsnitt en kort översikt av hur begreppet förlossningsrädsla
har använts inom annan forskning. I därpå följande avsnitt redogör
jag för mödra- och förlossningsvårdens organisering i Finland och
Sverige. Detta för att den medicinska forskningen om förlossningsrädsla har följder för hälsovårdssystemet, vilket denna studie visar.

1.1 Förlossningsrädsla i forskning och praxis
Efter att förlossningsrädsla introducerats som medicinsk kategori
har begreppet anammats av forskare också inom andra discipliner
än medicinen. Den vårdvetenskapliga forskningen om rädslor inför
förlossningen har ändå varit rätt blygsam i Finland (Vallimies-Patomäki, Gissler & Viisainen 2003). Forskarna inom denna disciplin
utgår i huvudsak från de medicinska definitionerna och antagandena om förlossningsrädsla. Den vårdvetenskapliga forskningen i
Finland och Sverige har lyft fram kvinnors erfarenheter av rädsla.
Barnmorskan och vårdvetaren Hanna-Leena Melender (2002) har
gjort den mest omfattande finländska studien inom vårdvetenskapen om kvinnors rädslor i samband med graviditet och förlossning. Melender (2002) belyser vad kvinnor är rädda för och
vilka orsakerna är, hur känslor av rädsla och säkerhet uppstår, samt
hur dessa känslor tar sig uttryck. Hon påpekar också att tre kvinnor
av fyra uttryckte att de hade åtminstone en rädsla i anknytning till
graviditet och förlossning (Melender 2002, 53). I Sverige har Carola Eriksson (2006) gjort en liknande undersökning, vars huvudsakliga syfte var att undersöka vad rädsla i anslutning till förlossningen betyder för kvinnor och män. Resultaten visar att både kvinnor och män upplever en hög grad av rädsla och att sociala förväntningar på hur man skall känna inför en förlossning gör det svårt
att tala om sina rädslor. I en nordisk kontext har dock också kritiska
röster höjts genom den finländska vårdvetaren Katri Ryttyläinen
(2001, 14) som påpekat att medikaliseringen bidrar till att skapa
förlossningsrädsla som en sjukdom på bekostnad av den naturliga
oro och rädsla som hör till förberedelsen inför förlossningen. De
australiensiska vård- och förlossningskonstforskarna Colleen
Fisher, Yvonne Hauck och Jenny Fenwick (2006) påpekar att
förlossningsrädsla trots den rätt omfattande skandinaviska
forskningen är ett relativt outforskat område. Deras undersökning
av hur den sociala kontexten påverkar kvinnors rädsla inför
förlossningen utgår från en kontext där förlossningarna i huvudsak
sköts av obstetriker och handlar om kvinnors upplevelser av för-
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lossningsrädsla. De noterar att medikaliseringen av graviditet och
förlossning har stor betydelse för uppkomsten och underbyggandet av förlossningsrädsla. Fisher med kolleger (2006, 73-74)
poängterar också att forskningen om förlossningsrädsla i stor utsträckning har fokuserat på den enskilda kvinnans egenskaper
medan de i sin forskning betonar att rädslan har både sociala och
personliga dimensioner.
I psykologiska teorier beskrivs graviditet och att bli förälder i
allmänhet som mognads- eller utvecklingskriser som kan skapa
känslomässiga konflikter och väcka ambivalenta känslor. Dylika
kriser beskrivs som förutsättningar för att kvinnan skall utvecklas
till mor (Cullberg 1992; Eerola 1999; Niemelä 1992). Graviditeten
beskrivs som en sårbar tid och kvinnor i olika kulturer uttrycker
känslor av osäkerhet och rädslor (Grossmann-Kendall, Filippi, De
Koninck & Kanhonou 2001). Psykologen Margareta Brodén (2004)
anser att det är normalt att vara rädd för förlossningen och att förlossningsrädsla är ett vanligt fenomen. Psykologen Margareta Zar
(2001, 8-10) påpekar att det mellan åren 1980 och 2000 gjorts en del
psykologisk och psykiatrisk forskning angående förlossningsrädsla,
men att största delen av denna forskning gjorts med hjälp av
psykologiska frågeformulär skapade för att mäta ångest i allmänhet.
Den finländska obstetriska expertisen omfattar de psykologiska
teorierna om ambivalenta känslor och graviditeten som en utvecklingskris. I boken Naistentaudit ja synnytykset [Kvinnosjukdomar
och förlossningar] (Ylikorkala & Kauppila 2004, 323-324), som
allmänt används inom den medicinska undervisningen i Finland,
finns förlossningsrädsla nämnd under rubriken ”Psyykkinen valmistautuminen synnytykseen ja vanhemmuuteen” (Psykisk förberedelse inför förlossningen och föräldraskapet) i kapitlet som
handlar om den normala graviditeten. Här konstateras att ovisshet
är en naturlig del av graviditeten och kan gälla frågor om huruvida
barnet är friskt eller hur man skall veta när förlossningen börjar
och hur den framskrider. Att vänta på att förlossningen skall börja
beskrivs som förknippat med en viss grad av spänning, som i sig
sägs vara normalt. Att bekanta sig med förlossningssjukhuset och

genomgå förlossningsförberedelse beskrivs som ett sätt att lindra
onödiga rädslor och öka mödrarnas trygghetskänsla. Ylikorkala
och Kauppila (2004, 324) nämner ändå kort att: ”Förlossningsrädslan
kan övergå i onormal rädsla, och då handlar det om ett verkligt
rädslotillstånd förknippat med ångest. Orsakerna till denna rädsla
kan variera mycket. För att lindra rädslan är det skäl att ta reda på
orsakerna redan innan förlossningen, antingen inom den öppna
vården eller på mödrapolikliniken”4 (kursiv i originalet).
De finländska och svenska barnmorskorna har sedan mitten av
1990-talet också tillsammans med läkare, och i viss mån psykologer,
engagerat sig i vården av förlossningsrädsla. I den finländska Tidskrift för Barnmorskor (1995, 20) fanns år 1995 en inbjudan riktad till
barnmorskor och hälsovårdare till ett seminarium om förlossningsrädsla som ordnades av den finländska gynekologföreningen. I ett
referat från detta första gemensamma seminarium för gynekologer
och barnmorskor om förlossningsrädsla påpekar barnmorskan Siw
Nykänen (1996, 10, 15) att både läkarnas och barnmorskornas
kunskaper behövs för att sköta detta problem. Hon nämner att man
i Finland bara börjat uppmärksamma förlossningsrädsla medan
man i Sverige redan hunnit pröva olika vårdmetoder. Både den
medicinska och den vårdvetenskapliga forskningen och diskussionen om förlossningsrädsla har varit livlig från och med 1990talet. I både Sverige och Finland har vårdmetoder för förlossningsrädsla utarbetats och vården har institutionaliserats. År 2001 ordnades i Finland de första utbildningsdagarna för barnmorskor som
arbetar med förlossningsrädda kvinnor, oftast vid de speciella
”rädslopoliklinikerna” som vid den tiden grundats vid de flesta
förlossningssjukhus (Tidskrift för Barnmorskor 2001, 159). I den finska
läroboken Kätilötyö [Barnmorskearbete] ägnar man ett helt kapitel
åt förlossningsrädsla (Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen & Äimälä 2006). Förlossningsrädsla tas också upp i ett eget av4

”Synnytyspelko voi muuttua epänormaaliksi, jolloin kyseessä on todellinen pelkotila ahdistuksineen. Sen perimmäiset syyt saattavat olla varsin erilaisia. Syiden
selvittäminen pelon lievittämiseksi on aiheellista jo ennen synnytystä avohoidossa tai äitiyspoliklinikassa.”
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snitt i Sairaanhoitajan käsikirja [Sjuksköterskans handbok] som
fungerar som ett redskap för sjukskötare och annan vårdpersonal i
deras dagliga arbete (Mustajoki, Alila, Matilainen & Rasimus 2007).
Dels ses förlossningsrädsla alltså som en del av en normal graviditet, dels har det i snabb takt uppstått en specifik expertis och ett
vårdsystem för att hantera fenomenet.
20

1.2 Vården av graviditet och förlossning i
Finland och Sverige
Samhällsvetenskaplig och socialhistorisk forskning har bidragit till
att kritiskt granska mödra- och förlossningsvården, obstetriken
samt barnmorskearbetet och deras organisering (Ehrenreich &
English 1973b; 1978; Rich 1976; Oakley 1980; 1984; Wrede 2001).
Forskningen om förlossningsvårdens organisering har varit speciellt framträdande i den anglosaxiska världen (Borst 1995; Marland
& Rafferty 1997). Ett flertal undersökningar visar att den medikalisering, professionalisering och institutionalisering av förlossningsvården som skett i de anglosaxiska länderna inneburit en professionell seger för läkarna (Oakley 1984; Leavitt 1988; Borst 1995;
Wilson 1995). Också ett växande antal undersökningar, inspirerade
av den ovan beskrivna angloamerikanska forskningen, som behandlar utvecklingen i de nordiska länderna har publicerats (Öberg
1996; Romlid 1998; Milton 2001; Wrede 2001). Denna forskning som
i stor utsträckning handlat om professionaliseringen av förlossningsvården har visat att barnmorskorna i de nordiska länderna
genom tiderna innehaft en stark position i vården av gravida och
födande kvinnor, men betonar samtidigt att vården av graviditet
och förlossning har genomgått stora förändringar under de senaste 200 åren.
Den nordiska forskningen om utvecklingen av mödra- och förlossningsvården och dess organisering visar att professionaliseringen och hospitaliseringen av mödra- och förlossningsvården

skedde parallellt i de nordiska länderna (Hänninen 1965; Blom 1988;
Vallgårda 1996; Romlid 1998; Viisainen 2000; Wisselgren 2005). Samhällets och kulturens moderniseringssträvanden och synen på moderskap formar också synen på och vården av graviditet och förlossning. Folktro och folkmedicin hade stort inflytande på vården
av förlossning i Finland och Sverige långt in på 1900-talet och en
stor del av kvinnorna födde sina barn hemma med hjälp av grannfruar, kvinnliga släktingar eller så kallade kloka gummor (Hänninen 1965; Öberg 1996; Romlid 1998; Helsti 2000; Viisainen 2000). I
och med samhällets modernisering och de nationalistiska strävandena i början av 1900-talet gjordes kvinnornas reproduktiva hälsa
till viktiga nationella frågor (Öberg 1996; Helsti 2000; 2003; Milton
2001; Wrede 2001).

1.2.1 Mödravårdens organisation
Sociologen Sirpa Wrede (2001) har granskat hur sociala och politiska
faktorer format utvecklingen av mödra- och förlossningsvårdens
organisering i Finland. Arbetet med att reformera det samhälleliga
ansvaret för mödra- och förlossningsvården inleddes i Finland på
1920-talet och mödrarådgivningsbyråer 5 har sedan dess varit en
viktig del av mödravården i Finland (Wrede 2001). Lagarna om
kommunala barnmorskor samt om mödra- och barnrådgivning från
år 1944 innebar att kommunerna måste garantera alla gravida kvinnor gratis vård under graviditeten och förlossningen. Denna vård
gavs av barnmorskor (Hemminki, Malin & Kojo-Austin 1990; Hemminki, Malin & Kojo-Austin 1992; Wrede 2001). År 1972 ändrades
lagstiftningen och Folkhälsolagen från detta år innebar att vården
av gravida kvinnor integrerades, både administrativt och fysiskt,
5

Jag använder de i respektive land vedertagna benämningarna för instanserna
som tillhandahåller antenatal vård. Således använder jag begreppet mödrarådgivningsbyrå när jag talar om Finland och mödravårdscentral när jag presenterar
situationen i Sverige.
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med andra sektorer inom primärvården och behörighetsvillkoren
för personalen ändrades från barnmorska till hälsovårdare (Hemminki m.fl. 1992; Wrede 2001). Detta innebär alltså att den person
som sköter kvinnan under graviditeten inte är densamma som
sköter henne under förlossningen. Förändringar inom den finländska hälsopolitiken från och med 1970-talets början, vilka
fortsatte med befolkningsansvarsreformen på 1990-talet, innebar
att både de gravida kvinnornas och barnmorskornas ställning inom
mödravården kom att försvagas. Hälsovårdstjänster i samband med
graviditet och förlossning ses i dag i Finland inte längre som en
helhet, utan är uppspjälkta (Wrede 2001). Det faktum att vården
vid rådgivningarna inte längre sköts av experter på mödravård,
det vill säga barnmorskor, utan av hälsovårdare innebär att man
flyttat fokus från specialfrågor gällande graviditet till allmän
hälsofostran och stödjande av familjen (Hemminki & Gissler 2007).
Liksom i Finland blev mödra- och förlossningsvården en del av
ett omfattande befolkningspolitiskt projekt från och med de första
årtiondena av 1900-talet också i Sverige (SOS-rapport 1996). I början
av 1930-talet etablerades mödravårdscentraler där den förebyggande mödrahälsovården handhades av distriktsbarnmorskor
(Milton 2001). År 1935 gjorde den dåvarande svenska medicinalstyrelsen en mödravårdsutredning som formulerade innehåll och
mål för mödravården och verksamheten blev permanent (Milton
2001; Hildingsson 2003). Till en början var det staten, men sedan år
1967 är det landstingen som har ansvaret för att garantera de
svenska kvinnorna gratis mödravård (Hildingsson 2003). År 2005
organiserades sjuttiotvå procent av de svenska mödravårdscentralerna av primärvården, men ett växande antal mottagningar i
Sverige organiseras inom kvinnoklinikerna (andelen var 18 procent
år 2005) (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi 2005).
De svenska barnmorskorna har en starkare ställning än sina
finländska kolleger i och med att de har ett brett arbetsfält som förutom förlossningsvården också omfattar mödrahälsovård, preventivrådgivning, föräldrautbildning och abortförebyggande
arbete (SOS-rapport 1996; Aili 2002). Mödravården är också i Sve-

rige i huvudsak skild från förlossningsvården vilket innebär att
mödravården och eftervården tillhandahålls av samma barnmorskor medan förlossningsvården sköts av sjukhusets barnmorskor
(Hildingsson 2003). Det finns således en kontinuitet gällande vårdgivare; det är barnmorskor som sköter kvinnan under graviditeten,
under och efter förlossningen, men denna kontinuitet finns inte
gällande organiseringen av vården (Hildingsson & Thomas 2007).
Södersjukhuset i Stockholm utgör ett undantag. Här finns en
avdelning kallad Södra BB (tidigare fanns på Södersjukhuset en så
kallad ABC-klinik 6) som tillämpar sammanhållen mödra-, förlossnings- och eftervård. Det innebär att föderskorna tas om hand
av samma barnmorskegrupp, som alltså ansvarar för hela vårdkedjan; sköter kontrollerna under graviditeten, är med när barnet
föds och ser till att mor och barn mår bra efter förlossningen (Hildingsson, Rådestad & Waldenström 2003; Södersjukhuset 2008).
Målet med mödravården i de finländska kommunala mödrarådgivningsbyråerna uppges, nu liksom tidigare, vara att ge information och hälsofostran åt mödrarna, sålla ut riskfall, att förbereda
mödrarna för förlossning och barnavård samt att erbjuda sociala
och ekonomiska förmåner (Hemminki 1983; Stakes 2000). Också i
Sverige är den gravida kvinnans somatiska hälsa föremål för övervakning och man strävar efter identifiering av komplikationer
genom screeningprogram och olika test. Hälsoupplysning, föräldrautbildning och psykosocialt stöd till de blivande föräldrarna är
också centrala i dagens svenska mödravård (Berglund, Rådestad
& Hildingsson 2002; Hildingsson 2003). Så gott som alla gravida
kvinnor i Finland och Sverige använder sig av de tjänster som de
allmänna institutionerna för mödrahälsovård erbjuder (Delvaux,
Buekens and the Study group on barriers and incentives to prenatal
care in Europe 1999). Andelen kvinnor som använder sig av den
kommunala mödravården i Finland har hållits på över 99 % sedan
år 1975 (Viisainen, Tölö, Gissler, Hiilesmaa, Jaakkola, Vesterinen &

6

ABC står för Alternative Birth Centre.

23

Hemminki 1998). I Sverige uppges endast ett fåtal, eller några promille, av kvinnorna inte delta alls eller göra endast ett par besök
på mödravårdscentralen (Darj & Lindmark 2002).

1.2.2 Specialvård under graviditeten
24

Utvecklingen inom den finländska mödravården under de senaste
decennierna tyder på att det kliniska eller medicinska paradigmet
gällande vården av graviditet har blivit starkare och mer allmänt
utbrett i Finland, vilket bland annat innebär flera besök på mödrapoliklinerna, rutinmässig användning av teknologi och fosterdiagnostik (Kojo-Austin, Malin & Hemminki 1993). De första mödrapoliklinikerna grundades vid sjukhusen i Finland på initiativ av
enskilda läkare i slutet av 1950-talet (Hemminki m.fl. 1992). Personalen på en mödrapoliklinik består av obstetriker och barnmorskor,
och vid behov konsulteras sjukhusets andra specialister. Arbetsfördelningen mellan specialsjukvårdens mödrapolikliniker och den
kommunala (eller privata) primärvården skall garantera en ändamålsenlig vård för alla gravida. Mödrapoliklinikerna definierades
ursprungligen som remissinstanser för mödrar vars graviditeter
klassas som riskgraviditeter, vården är teknologiskt avancerad och
bygger inte på en tanke om kontinuitet (Hemminki m.fl. 1990; 1992;
Stakes 2000). Det har emellertid visat sig att det redan på 1980talet syntes en ökning i användningen av specialsjukvård i och med
att allt fler kvinnor remitteras till sjukhusens mödrapolikliniker. I
dag är det inte endast så kallade högriskmödrar som vårdas här.
Sedan år 1995 har årligen mer än 80 procent av alla gravida kvinnor
besökt sjukhusens polikliniker minst en gång under graviditeten
(Hemminki m.fl. 1990; 1992; Äitiyspoliklinikkakäynnit 1995-2005).
Mödrapoliklinikerna utgör för vissa föderskor inte enbart ett
komplement till primärvården, utan ett substitut för den.
Forskningen har lyft fram flera tänkbara orsaker till ökningen i
besök på poliklinikerna; till exempel den ökade användningen av
teknologi som koncentrerats till sjukhusen eller att urvalskriterierna

som definieras inom specialsjukvården kanske inte är tillräckligt
exakta (Hemminki m.fl. 1990; 1992). Bristen på kontinuitet inom
mödravården, men även inom vården av övriga aspekter av den
reproduktiva hälsan (barnlöshet, prevention, könssjukdomar,
missfall och aborter) har också betonats i detta sammanhang. För
att lösa detta problem diskuterade man i början av 1990-talet möjligheten att (åtminstone delvis) flytta vården av graviditet till sjukhusen. I dag har man också diskuterat andra modeller för ordnandet
av rådgivningsverksamheten. Som alternativ till att integrera mödravården inom specialvården som en del av mödrapoliklinikverksamheten har man föreslagit att man kunde slå samman barnoch mödrarådgivningsverksamheterna och grunda “välfärdsrådgivningsbyråer” (hyvinvointineuvola). Ett annat alternativ som
föreslagits är att man inom primärvården skulle grunda ”kvinnorådgivningsbyråer” (naistenneuvola) som skulle skötas av barnmorskor. Dessa kvinnorådgivningar skulle förutom mödrarådgivning också erbjuda tjänster i anslutning till övriga aspekter av
den reproduktiva hälsan (Hemminki m.fl. 1990; 1992; Hemminki
& Gissler 2007).
I Sverige fungerar specialvården under graviditeten på liknande
sätt som i Finland. Vid sjukhusens förlossningskliniker finns specialmödravårdsmottagningar för kvinnor vars hälsotillstånd förutsätter speciell övervakning. Det kan vara fråga om havandeskapskomplikationer, andra sjukdomar som kan påverka graviditeten, kvinnor vars graviditet gått över den beräknade tiden och så
vidare. Kvinnorna kommer hit med remiss från den egna mödravårdscentralen. Specialmödravårdsmottagningarna sköts av specialläkare och barnmorskor, dessutom deltar konsultläkare från
andra specialiteter vid behov i vården av patienterna (SOS-rapport
1996). Trots att Socialstyrelsen i rapporten Hälsovård före, under och
efter graviditet (SOS-rapport 1996) poängterar att det är viktigt att
en så stor del som möjligt av övervakningen kan skötas vid den
primära mödravårdsenheten verkar andelen polikliniska besök
innan förlossningen öka också i Sverige. För Stockholms län utarbetades år 2005 ett regionalt vårdprogram för vård under normal
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graviditet, förlossning och eftervård ur vilket det framgår att
andelen polikliniska besök, främst barnmorskebesök, ökade från
48 000 besök år 2002 till 57 000 besök 2003. Vad som föranlett
besöken har inte undersökts (Regionalt vårdprogram 2005).
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1.2.3 Förlossningsvården i Finland och
Sverige
I västvärlden sker de flesta förlossningar i dag på sjukhus och i
Europa har denna utveckling främst skett efter andra världskriget.
I Finland flyttades förlossningarna från hemmen till sjukhusen
relativt sent. På 1940-talet födde ännu cirka 70 procent av kvinnorna
sina barn hemma, men majoriteten av dessa hemförlossningar
sköttes vid denna tid redan av utbildade barnmorskor. På 1960talet var andelen sjukhusförlossningar i Finland redan uppe i 90
procent och barnmorskorna var också de som skötte förlossningarna på sjukhusen (Hänninen 1965; Hemminki 1983; Viisainen
2000). I Sverige skedde hospitaliseringen av förlossningsvården
under mellankrigstiden. De flesta svenska kvinnor har sedan 1940talet fött sina barn på sjukhus assisterade av utbildade barnmorskor
(Öberg 1996; Wisselgren 2004; Lindgren 2008). Koncentreringen av
förlossningarna till sjukhusen ledde också till att mödravården fragmenterades. Den kommunala barnmorskan i Finland och distriktsbarnmorskan i Sverige hade tidigare skött kvinnan under graviditeten och assisterat vid förlossningen, men i och med att förlossningarna flyttade till sjukhusen ändrades detta. De kommunala barnmorskorna i Finland specialiserade sig på vården av gravida kvinnor samtidigt som de skötte allt färre hemförlossningar (Viisainen
2000; Wrede 2001). I Sverige drogs tjänster för distriktsbarnmorskor
med ansvar för hemförlossningar in och ersattes med barnmorskor
på sjukhusen (Wisselgren 2005).
Under de senaste decennierna har förutom olika politiska beslut
också den ökade teknologiska utvecklingen påverkat utformningen
av mödra- och förlossningsvården (Hemminki 1983; Wrede 2001).

Från och med 1960-talet har förlossningsvården centraliserats allt
mer till teknologiskt högt utrustade sjukhus med beredskap att ge
specialistvård. Små förlossningsenheter har sedan 1970-talet fått
ge plats åt central- och universitetssjukhus och sedan 1999 finns
inga små förlossningsenheter längre i Finland (Viisainen 2000, 20).
Förlossningsvården som alltså främst sker på sekundär eller tertiär
nivå bygger på principer om jämlikhet och universalism, vilket i
detta fall betyder att alla skall ha samma rättigheter till vård. Behoven är medicinskt definierade, och baseras alltså inte på individens val (Viisainen 2000). I dag föder så gott som alla finländska
kvinnor på dessa sjukhus, på 1990-talet skedde endast 0,1 % av
alla förlossningar utanför sjukhusen och av dessa var endast en
bråkdel planerade hemförlossningar (Viisainen 2000, 68-69). Också
i Sverige har det skett en snabb centralisering av förlossningsvården
under de senaste 20 åren. Förlossningarna koncentreras till stora
sjukhus och det finns inga små fristående förlossningsenheter.
Andelen planerade hemförlossningar uppgår till mindre än en promille i Sverige (Hildingsson m.fl. 2003). Trots förlossningsvårdens
hospitalisering och ökande teknologisering är det fortfarande barnmorskorna som sköter de okomplicerade förlossningarna i Finland
och Sverige. Läkare tillkallas i regel endast då komplikationer tillstöter (Viisainen 2000).

1.3 Avhandlingens syfte, frågeställning och
disposition
Tidigare samhällsvetenskaplig och feministisk forskning som behandlat kunskap om graviditet och förlossning har i stor utsträckning undersökt dessa företeelser i termer av medikalisering. I min
undersökning utgör medikaliseringstesen en utgångspunkt – samhällets medikalisering kan ses som en bidragande förklaring till
att också förlossningsrädsla i dag definieras i medicinska termer.
För att bredda perspektivet och för att utveckla den hälsosocio-
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logiska diskussionen om medicinens kunskapsauktoritet, dess premisser och makt behövs nya infallsvinklar. I min avhandling studerar jag produktionen av vetenskaplig, särskilt medicinsk, kunskap om graviditet och förlossning, och specifikt om kategorin/
diagnosen förlossningsrädsla, som retorisk verksamhet och klassificeringsarbete. Genom att analysera texter som handlar om föderskors oro och rädslor inför förlossningen, publicerade i vetenskapliga tidskrifter, undersöker jag hur vetenskaplig – och i synnerhet
medicinsk – kunskap om graviditet och förlossning (re)produceras
och hurdana representationer av rädslor, föderskor och vården som
skapas i dessa. Jag strävar efter att visa hur, varför och av vem, förlossningsrädsla introduceras, legitimeras och etableras som ett medicinskt problem samt vilka konsekvenser för formandet av
medicinsk kunskap om graviditet och förlossning detta kan tänkas
föra med sig. I fokus ligger inte företeelsen förlossningsrädsla som
ett konkret fenomen och inte heller forskarnas teorier och metoder
i sig. Jag strävar istället efter att synliggöra de underliggande sociala
och kulturella antaganden som studierna bygger på samt att
ifrågasätta förekomsten av förlossningsrädsla som en för givet tagen
enhet. Syftet är att undersöka hur forskare som intresserat sig för
rädsla inför förlossningen genom att använda sig av retoriska medel
kategoriserar, klassificerar och diagnostiserar och på detta sätt
skapar ny vetenskaplig kunskap som i sin tur ger riktning för
utvecklandet av vården. Vetenskaplig kunskap påverkar även lekmannatänkandet om graviditet och förlossning, då medicinska
kategorier överskrider gränserna mellan vetenskaplig och lekmannakunskap.
Undersökningens övergripande frågeställning är hur vetenskaplig kunskap skapas och hur denna kunskapsproduktion bidrar till
uppkomsten, etableringen och institutionaliseringen av en ny medicinsk kategori eller diagnos. Jag närmar mig mitt empiriska
material genom fyra grupper av forskningsfrågor. Svar på dessa
frågor ges i huvudsak i vart och ett av de fyra empiriska kapitlen.
Frågeställningen specificeras ytterligare i de respektive kapitlen.

1. Hur har förlossningsrädsla skapats som ett medicinskt problem?
Vad är, och hur kan man mäta förlossningsrädsla?
2. Hurdana legitimeringsstrategier använder forskarna sig av
vid skapandet av ny vetenskaplig kunskap? Hurdant problem beskrivs förlossningsrädsla vara? Vilka argument
använder sig forskarna av för att motivera att förlossningsrädsla är ett medicinskt problem?
3. Hurdant klassificeringsarbete gör forskarna i och med att de
skapar en ny medicinsk kategori/diagnos? Hurdana förklaringsmodeller använder forskarna sig av? Varför görs detta?
Hur görs det?
4. Vilka konsekvenser har det klassificeringsarbete som forskarna gör, för individer, den medicinska professionen och
hälsovårdssystemet? Hurdana representationer av graviditet och förlossning, rädsla, kvinnor, familjen samt mödravården skapas? Hur påverkar denna nya kategori den obstetriska praxisen samt vården av gravida och födande
kvinnor?
Föreliggande avhandling består av nio kapitel. I nästa kapitel, kapitel 2, granskar jag hur tidigare sociologisk forskning har beskrivit
den medicinska vetenskapens kunskapsproduktion. I kapitel 3 presenterar jag avhandlingens teoretiska referensram. I kapitel 4 diskuteras avhandlingens material och metodologiska perspektiv. Kapitlen 5 till 8 utgör avhandlingens empiriska del där jag presenterar
analysen av materialet. Inledningsvis diskuterar jag i kapitel 5 introduktionen av fenomenet förlossningsrädsla inom den medicinska forskningen i Sverige och Finland samt skapandet av rädslan
som ett medicinskt problem. I kapitel 6 granskar jag hur forskarna
legitimerar sina anspråk på att förlossningsrädsla är ett medicinskt
problem. Redovisningen avresultaten fortsätter i kapitel 7 där jag
undersöker hurdana diagnostiska förklaringsmodeller forskarna
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använder sig av för att etablera och institutionalisera förlossningsrädsla som ett medicinskt problem. I kapitel 8 diskuterar jag vilka
konsekvenser den nya medicinska kategorin förlossningsrädsla kan
tänkas ha för individer och grupper. I fokus står konsekvenser av
vetenskaplig kunskapsproduktion. Kapitel 9 avslutar denna avhandling och i detta kapitel sammanfattar jag undersökningens
resultat.
30

2 MEDICINSK KUNSKAPSPRODUKTION
UR MEDIKALISERINGSPERSPEKTIV
2.1 Inledning
I detta kapitel presenterar jag några centrala teoretiska perspektiv
och studier som min undersökning tar avstamp i. Syftet är att visa
hur sociologisk och feministisk forskning har beskrivit medicinsk
kunskapsproduktion. Inom den internationella samhällsvetenskapliga forskningen har både den klassiska hälso- samt professionssociologin ägnat uppmärksamhet åt vilken roll och makt medicinen
i allmänhet, både som vetenskap och profession, har haft i formandet av synen på olika aspekter av hälsa, sjukdom och vård. Kapitlet
presenterar forskning och teorier om medicinsk kunskapsproduktion i allmänhet och i synnerhet kring kvinnors reproduktiva hälsa.
Kapitlet inleds med att jag i avsnitt 2.2 diskuterar hur den strukturfunktionalistiska synen och det stämplingsteoretiska perspektivet
i den samhällsvetenskapliga forskningen beskrivit den medicinska
vetenskapens och professionens roll som definierare av avvikelse
samt som en institution för social kontroll. I avsnitt 2.3 tar jag upp
hur den feministiska och sociologiska forskningen sett på medicinsk
kunskapsproduktion om kvinnors reproduktiva hälsa.

2.2 Medicinen som instans för social kontroll
2.2.1 Den funktionalistiska skolan
Talcott Parsons (1952 [1951]) var den första som definierade medicinen som en social institution som reglerar sjukdom, definierat
som en form av social avvikelse. Parsons syn på det sociala livet
som ett nätverk av olika roller innebär att den sjuka, i och med att
han eller hon inte klarar av att leva upp till den sociala rollens förväntningar, erbjuds en sjukroll. Denna roll innebär vissa rättigheter
för individen; nämligen en möjlighet att befria sig från normala
sociala förpliktelser samt att den sjuka inte själv anses vara ansvarig
för sitt tillstånd (Parsons 1952 [1951]). Men sjukrollen innebär också
två skyldigheter, sjukrollen accepteras alltså endast under vissa villkor. Den sjuka förväntas vilja tillfriskna och för att kunna uppnå
detta mål bör han eller hon söka kompetent hjälp, vilket oftast betyder av den medicinska professionen (Parsons 1952 [1951], 436437). Den medicinska professionen är också således den instans
som utövar social kontroll. Trots all kritik som Parsons’ strukturfunktionalistiska teori har utsatts för, dominerade teorin den hälsosociologiska forskningen i 20 år. Begreppet sjukroll har använts,
och används fortfarande, inom den empiriska hälsosociologiska
forskningen för att undersöka förhållandet mellan hälsa och sjukdom samt hur hälsovårdssystem fungerar (Gerhardt 1989; Mannila 2000; Riska 2000; 2003b). Men sjukrollsbegreppet har också kritiserats under årens lopp, bland annat för att Parsons koncentrerade
sig på den medicinska professionen och att begreppet således snarare handlar om patientrollen än sjukrollen. Att sjukrollen inte är
universell och att begreppet är dåligt lämpat för att beskriva kronisk
sjukdom har också påpekats (Gerhardt 1989; Mannila 2000). Sociologen Jutta Ahlbeck-Rehn (2006, 31) kritiserar också Parsons för att
beskriva det sociala systemet i ahistoriska, könsblinda och rigida
termer, men påpekar ändå att sjukrollsbegreppet också använts av
feministiska teoretiker. I en nordisk kontext har den feministiska
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idéhistorikern Karin Johannisson inspirerats av sjukrollsbegreppet.
I sin medicinhistoriska analys av hur medicinen i slutet av 1800talet beskrev och behandlade kvinnosjukligheten analyserade
Johannisson (1994) den kvinnliga sjukrollen. Genom att analysera
bilderna av kvinnans kropp, biologi och sjukdomar i medicinska
texter belyser hon vad hon kallar kvinnosjuklighetens växlande
gestalter och visar hur den kvinnliga sjukrollen utformas med
klasspecifika förtecken. Johannisson visar med andra ord att den
kvinnliga sjukrollen är socialt konstruerad, kontextbunden och
därmed historiskt föränderlig.

2.2.2 Stämplingsteorin
Sociologen Uta Gerhardt (1989, 56-59) påpekar att risken för att
den sjuka blir stämplad hör till den allvarligaste kritiken som kan
framföras mot Parsons sjukroll och detta har representanter för
stämplingsteorin tagit fasta på. Stämplingsteorin som utvecklades
inom ramen för den symboliska interaktionismen på 1960-talet
utgjorde en motreaktion till det strukturfunktionalistiska synsättet
och har varit inflytelserik inom sociologisk forskning om avvikelse
och medicinsk makt. Stämplingsteorin har kommit att förknippas
med sociologen Howard Beckers (1963) studier av marijuanamissbrukare där han visade att avvikelse produceras genom stämpling
och inte genom själva handlingen. Avvikande beteende är enligt
Becker (1963) det beteende som benämns avvikande. Regler eller
normer kan brytas mot utan att handlingen stämplas som avvikande om omgivningen inte anser beteendet vara moraliskt fel.
Sjukdom är enligt detta synsätt en konsekvens av samhällets,
till exempel den medicinska professionens, definition på vad som
är socialt acceptabelt. Vad som anses vara friskt eller sjukt, normalt
eller onormalt varierar mellan olika samhällen. Den medicinska
professionens betydelse betonades i och med att den ansågs ha stort
inflytande i och med sin makt att definiera och diagnostisera vad
som är sjukt kontra friskt (Goffman 1961). Psykiatrikern Thomas

Szasz (1973 [1961]) påpekade att klassen ”sjukdom” till en början
bestod av tillstånd som alla kunde identifieras som störningar i
kroppen, i betydelse av en ”materiell-kemisk maskin”. Nya sjukdomar, som inte längre var kroppsliga åkommor, inkluderades i
sjukdomsklassificeringen i och med att läkarna började fokusera
på lidande och svaghet som inklusionskriterier. Allt som kunde
karakteriseras som tecken på avvikelse kom så småningom av
läkare – och speciellt psykiatriker – att stämplas som sjukdom.
Tillämpat på dagens diskussion om förlossningsrädsla så är denna
rädsla alltså en sjukdom, eftersom förlossning enligt finländska
obstetriker är något som kvinnor inte borde vara rädda för.
Stämplingen påverkar inte endast omgivningens uppfattning
om individen utan påverkar också individens självbild. Sjukdom
leder inte enligt den interaktionistiska inriktningen till sjukrollen,
som hos Parsons, utan den som stämplas som sjuk gör det som förväntas av honom/henne – han eller hon agerar sjuk (Goffman 1961;
(1972 [1963]). Ur ett stämplingsteoretiskt perspektiv kan man säga
att maktrelationerna i samhället avspeglas i uppfattningarna om
vad som kategoriseras som avvikelse. Avvikelse definieras av dem
som har makten i samhället. Ahlbeck-Rehn (2006, 42) påpekar att
det är problematiskt att stämplingsteorin fokuserar på makt och
dominerande diskurser vilket innebär att den stämplade individen
framställs som ett passivt offer. Det aktörsperspektiv som den
symboliska interaktionismen medför gör ändå att synen på makt
inte är lika ensidig som medikaliseringsteoretikernas (AhlbeckRehn 2006, 42).

2.2.3 Medikaliseringstesen
1960-talets sociala rörelser och det konfliktteoretiska perspektivet
inom den samhällsvetenskapliga forskningen låg som grund för
den framväxande medikaliseringstesen. Medikaliseringstesen är
central inom den internationella sociologiska forskningen om hälsa
och sjukdom och begreppet har använts mycket inom empirisk
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hälsosociologisk forskning sedan mitten av 1970-talet (Zola 1972;
Conrad 1992; Conrad 2005; 2007). Eliot Freidson (1988 [1970])
granskade i Profession of Medicine hälsa och sjukdom som sociala
konstruktioner samt vilken betydelse läkarprofessionen har i skapandet av definitioner på sjukdom. Freidson (1988 [1970], 251) påpekar att när läkare, ibland utan att ha kunskap vare sig om tillståndets etiologi eller eventuellt framgångsrika behandlingsmetoder, tar sig an eller behandlar ett problematiskt beteende leder
detta till att själva beteendet uppfattas som sjukdom. Medicinens
jurisdiktion sträcker sig härmed längre än dess påvisade förmåga
att bota. Att kalla oönskat beteende för ”sjukdom” innebär också
ett antagande om att det endast är läkare som med framgång kan
sköta dessa tillstånd. Freidsons (1988 [1970]) monopoliseringsteori,
att den medicinska professionen värnar om sin egen kunskapsbas
för att upprätthålla sin professionella autonomi, har i hög grad
påverkat utvecklingen av hälso- och professionssociologin. Freidson (1988 [1970]) betonar, liksom medikaliseringstesen senare kom
att betona, avvikelse samt medicinens funktion som utövare av
makt och kontroll.
Parsons och Freidsons syn på medicinens normativa och kontrollerande funktioner har haft stor betydelse för Irving Zolas (1972;
2000 [1977]) syn på medicinen som en form av social kontroll. Det
nya i Zolas tankar var att medicinen har en makt och en uppgift
som går utöver dess ursprungliga befogenheter. Begreppet medikaliseringen av samhället som Zola introducerade blev senare känt
som medikaliseringstesen. I motsats till Freidson såg Zola (1972)
inte medikaliseringsprocessen som en imperialistisk handling från
läkarprofessionens sida. Han beskrev den som en smygande, ofta
odramatisk, process genom vilken mer och mer av livet kontrolleras
och övervakas av medicinen. Zola (1972) påpekade att den ökande
sekulariseringen, byråkratiseringen och teknologiseringen i moderna samhällen innebär en ökande institutionalisering av och
tilltro till expertisen, vilket i sin tur för med sig att det finns yrkesgrupper eller professioner som kontrollerar förvärvandet och användningen av olika sorters kunskap (se även Freidson 1988 [1970];

Abbott 1988, Giddens 1996). Zola tog för givet att den medicinska
professionens ideologi kan garantera professionens makt. Han
betonade att det snarare är det kulturella klimatet som främjar en
ökande tilltro till den medicinska vetenskapens framsteg än att den
medicinska professionen målmedvetet skulle driva expansionistiska strävanden (Riska 2003b). Samhällets medikalisering
innebär att sociala problem reduceras till individuella medicinska
problem vilket innebär att lösningarna som erbjuds är medicinska,
riktade till enskilda individer.
Medikaliseringstesen har vidareutvecklats av Peter Conrad
(1975; 1992; 2007). Conrad (1992, 209) definierar medikalisering som
en process genom vilken ett ickemedicinskt problem definieras och
sköts som ett medicinskt problem, oftast som en sjukdom eller
störning. Medikalisering innebär att den medicinska vetenskapen
och professionen definierar normalitet och avvikelse och utövar
kontroll över individens beteende. Den medicinska vetenskapen
blir ett medel för att åtgärda denna avvikelse (Conrad & Schneider
1992; Conrad 1992; Conrad 2007). Den innebär också att medicinens
expertis och jurisdiktion utvidgas till områden som tidigare inte
definierats i medicinska termer och att sociala problem görs till
medicinska och därmed individualiseras (Conrad 1992). Forskning
har visat att såväl avvikande beteende som normala kroppsliga
funktioner och livsprocesser medikaliseras i allt större utsträckning
(Conrad 1975; Schneider 1978; Becker & Nachtigall 1992; Conrad
1992; Markens 1996; Chang & Christakis 2002; Esseveld & Eldén
2002; Vainionpää 2006).
Inom den tidiga medikaliseringsdebatten sågs den medicinska
vetenskapens och professionens ökande sociala kontroll av vardagslivet och makt som en huvudsakligen negativ utveckling (Zola
1972; Conrad & Schneider 1992; Conrad 1992). Läkarprofessionen
anklagades till och med för att orsaka sjukdomar (Illich 1977). I
dagens diskussion om medikalisering anser man att förhållandet
mellan den medicinska expertisen och lekmännen är mera komplext än den tidiga medikaliseringsdiskussionen framställt det som.
Man noterar att även lekmannagruppers aktiva verksamhet bidrar
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till att allt fler fenomen definieras i medicinska termer (Oinas 1998;
Riska 2003a). Medikaliseringen innebär därmed ett erkännande av
att lekmännens, patienternas, erfarenheter och problem är verkliga.
Så kallade nya diagnoser som till exempel kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi och elöverkänslighet bekräftar människornas
lidanden och ger dem medicinsk legitimitet (Conrad 2007). Forskningen har också betonat att de stora förändringarna i synen på
patienter som konsumenter, hälso- och sjukvårdens organisering
samt den (bio)medicinska kunskapens utveckling sedan slutet av
1990-talet har konsekvenser för synen på medikalisering. Kommersiella intressen, genom till exempel läkemedelsindustrin, styr i
dag i hög grad medikaliseringen (Clarke; Shim; Mamo; Fosket &
Fishman 2003; Conrad 2005; 2007).
Den amerikanska sociologen Adele Clarke och hennes kolleger
introducerade år 2003 begreppet biomedikalisering. Med hjälp av
begreppet biomedikalisering strävar de efter att beskriva att medikaliseringen intensifieras, men på ett nytt och mer komplext sätt i
och med de nya teknologiska och vetenskapliga innovationerna
inom biomedicinen. Kommersiella intressen, biovetenskapen och
den medicinska teknologin i samarbete påverkar uppfattningarna
om hälsa, sjukdom och kroppen. Detta har konsekvenser för synen
på den ”naturliga kroppen”, gränserna för vad som är kulturellt
och vad som är biologiskt suddas ut. Kroppen och dess funktioner
kan förbättras med hjälp av bioteknologi och läkemedel som Viagra
och Prozac (Clarke m.fl. 2003; se också Oudshoorn 1994). Conrad
(2007, 14) håller med om att stora förändringar inom läkarvetenskapen har haft betydande följder för medikaliseringen. Men han
framhåller att begreppet biomedikalisering är mycket bredare än
medikaliseringsbegreppet och poängterar att begreppet biomedikaliserig implicerar betydligt mer omfattande förändringar än man
vanligen menar med begreppet medikalisering. Conrad (2007, 14)
hävdar att förändringarna inom medicinen bättre kan förstås genom att betona att medikaliseringen i dag har många olika drivande
krafter.

2.3 Medicinsk kunskapsproduktion om
kvinnors reproduktiva hälsa
Medikaliseringstesen introducerades som ett könsneutralt begrepp,
men från och med mitten av 1970-talet har mycket av den internationella samhällsvetenskapliga forskningen om frågor som berör
kvinnors reproduktiva hälsa och medicin handlat om medikalisering (Riska 2003b). Speciellt den tidiga angloamerikanska feministiska forskningen betraktade medicinen som vetenskap och
profession som ett uttryck för patriarkal maktutövning och kvinnor
beskrevs som offer (Ehrenreich & English 1973a; 1973b; 1978; Daly
1979). Såväl den samtida mödravården som dess historia granskades inom den feministiska forskningen i ett kritiskt perspektiv
(Oakley 1980; 1984). Feministisk forskning analyserade också medicinsk forskning ur ett kvinnoperspektiv och visade att stereotypa
bilder av manlighet och kvinnlighet fanns inbyggda i den medicinska forskningen (Martin 1992 [1987]). Analyser av obstetrisk forskning och praxis åskådliggjorde hur obstetriken konstruerades som
auktoritativ kunskap om graviditet och förlossning (Davies-Floyd
1992; 1993; 1994). Den radikala feministiska hälsoforskningen framhöll att i synnerhet kvinnors reproduktiva funktioner och hälsa,
från menstruation till klimakterium, i stor utsträckning har kommit
att av medicinen definieras i patologiska termer (Ehrenreich &
English 1978; Oakley 1984; Martin 1992 [1987]). Feministernas kritiska granskning av den medicinska vetenskapen och praxisen bidrog till att synliggöra traditionella, biologiserande och essentialistiska uppfattningar om kvinnor.
Socialhistoriska studier om hur den medicinska vetenskapen
definierat kvinnor samt graviditet och förlossning som producerats
under de senaste årtiondena har påpekat att utvecklingen av den
medicinska vetenskapliga kunskapen, som en del av sin sociala
kontext, har haft stor betydelse i skapandet av biologiserande förklaringar av kvinnokroppen (Laqueur 1999). Gynekologins utveckling som egen specialitet från och med början av 1800-talet,
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då den skiljdes från kirurgin, ledde till att kvinnor definierades
som en särskild patientgrupp och en särskild typ i den mänskliga
patologin (McGregor 1998, 6; Moscucci 1990, 2). Forskningen har
påpekat att gynekologin skapades som vetenskapen om kvinnan
och kom att inkludera hela kvinnosjukligheten; den kroppsliga,
den neurologiska och den psykiska (Nilsson 2000; 2005). Som
medicinsk specialitet har gynekologin varit mycket inflytelserik
och har i stor utsträckning influerat bland annat psykiatrins förklaringsmodell av kvinnan (Nilsson 2000, 121). Jutta Ahlbeck-Rehn
(2006) har också visat att gynekologiska förklaringar för kvinnors
mentala problem var vanliga långt in på 1900-talet.
Antropologen Emily Martin (1992 [1987]) visar i sin analys av
medicinska texter hur kulturella antaganden om menstruation,
klimakterium och förlossning påverkar de dominerande vetenskapliga idéerna om kvinnokroppen. Också finländska medicinska texter återspeglar rådande kulturella värderingar. De finländska
sociologerna Elina Oinas (1996), Päivi Topo (1997) och Maili Malin
(2006) har visat att finländska läkares professionella kunskap
blandas med deras uppfattningar om kvinnor och deras roller samt
ställning i samhället.
Martin (1992 [1987], 54) hävdar också att den västerländska biomedicinens utveckling ledde till att kroppen kom att uppfattas som
en maskin. Den kvinnliga kroppen som en defekt maskin har också
beskrivits utgöra den moderna obstetrikens filosofiska premiss.
Kulturantropologen Robbie Davies-Floyd (1992; 1994) hävdar att
det har skett en teknokratisk de- och rekonstruktion av förlossningen. Det innebär att obstetriken dekonstruerar förlossningen
genom sjukhusets rituella procedurer och rekonstruerar den som
en teknokratisk process. Den teknokratiska modellen ser
kvinnokroppen som onormal, oförutsägbar och en till sin natur
defekt maskin. Det har också gjorts gällande att det medicinska
systemet har gjort sitt bästa för att övertyga kvinnor om att deras
specifikt kvinnliga funktioner är farliga och defekta (Davies-Floyd
1992; 1994).
I och med att menstruation och klimakterium i medicinska texter

beskrivs som misslyckad produktion anser Martin (1992 [1987], 57)
att man kunde tala om förlossning som produktion. Produktionsmetaforen innebär helt andra följder för synen på föderskan och
läkaren än maskinmetaforen. Kvinnan kan då beskrivas som ”arbetaren” vars ”maskin” producerar ”produkten”; babyn. Läkaren kan
antingen ses som en mekaniker, eller som en arbetsledare som
övervakar processen och avgör när takten är den rätta, eller till
och med som en fabriksägare (Martin 1992 [1987], 57). Martin (1992
[1987], 59) jämför obstetrikernas beskrivning av kvinnans förlossningsarbete med fabriksarbete, där båda är indelade i olika skeden.
Om livmodern inte arbetar effektivt och förlossningen således inte
framskrider som den enligt medicinska definitioner ”skall” så
föreskriver obstetriken hur det skall hanteras (Martin 1992 [1987],
59; se även Oakley 1984). Om livmodern ses som en maskin som
skall fungera enligt en viss standard, vilken är då kvinnans roll?
Martin (1992 [1987], 61-62) identifierar två bilder; för det första
beskrivs kvinnan som en passiv värd för livmodern eftersom den,
under förlossningens första skede, med sina ofrivilliga sammandragningar kan ses som maskinen som producerar babyn. Men
samtidigt beskriver de medicinska texterna kvinnan som den som
presterar bra eller dåligt under öppningsskedet. I utdrivningsskedet
är det kvinnan som skall krysta, men i de medicinska texterna kan
det vara svårt att identifiera ett subjekt som agerar.
Många feministiska medikaliseringskritiker har också hävdat
att den västerländska obstetrikens historia är en historia av teknologier för separation. Diagnostiska teknologier arbetar för en konstruktion av fostret som en separat social varelse, i synnerhet sägs
utvecklingen och användningen av ultraljudstekniken ha bidragit
till att konstruera fostret som person och patient samt till att modern
osynliggörs (Duden 1993; Hanson 2004; Wendland 2007). Detta
leder också till att babyn beskrivs som en produkt som skall vara
av bästa möjliga kvalitet, den nyblivna modern ses som en biprodukt. Martin (1992 [1987]) påpekar också att gynekologerna och
obstetrikerna beskriver att moderns kropp utgör en potentiell fälla
för barnet som föds. Genom att använda sig av instrument och
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teknologi kan läkaren alliera sig med babyn mot den förödelse som
moderns kropp kan åstadkomma under förlossningen (Martin 1992
[1987]; Davies-Floyd 1992; Wendland 2007).
Den tidiga angloamerikanska feministiska hälsoforskningen
betonade läkarvetenskapens och -professionens makt i definierandet av kvinnors reproduktiva funktioner. På 1980-talet började
forskare fokusera på kvinnors aktörskap och påpeka att kvinnor
själva bidragit till skapandet av medicinska definitioner (Leavitt
1983; Riessman 1983; Wertz & Wertz 1989; Wilson 1995). Conrad
(2007) och många andra har också senare påpekat att medikaliseringen drivs av många andra intressen. Kvinnor medverkar också
själva aktivt i medikaliseringen av den reproduktiva hälsan i och
med att de ofta godkänner den medicinska kunskapens och teknologins vetenskapliga auktoritet (Oinas 1998). Västerländska kvinnor
accepterar i dag i stor utsträckning den institutionaliserade mödravården och föder sina barn på sjukhus vilket innebär att den biomedicinska teknologin och kunskapen i hög grad påverkar kvinnors
attityder gentemot reproduktion samt hurdana val som görs (DeVries, Salvesen, Wiegers & Williams 2001; Hellmark Lindgren 2006;
Wendland 2007). Detta förhållande kan ses som ömsesidigt. Också
medicinen påverkas av kvinnors anspråk.
Den senare feministiska och den Foucaultinspirerade forskningen har kritiserat den dikotomi mellan natur och teknik som
den tidiga feministiska medikaliseringskritiken skapade (se till
exempel Haraway 2003; Lupton 2005). Antropologen Birgitta Hellmark Lindgren (2006) påpekar att svenska kvinnor i vissa fall till
och med använder sig av den medicinska kunskapen och teknologin för sina egna syften. Medicinsk teknologi som till exempel den
visualiserande ultraljudstekniken sägs, tvärtom mot vad många
tidigare forskare hävdat, uppskattas av kvinnor som härmed får
sin graviditet bekräftad. Kvinnor kan alltså ses som aktiva subjekt
som väljer att använda sig av den moderna befintliga tekniken,
snarare än som objektifierade av teknologin. Man bör ändå komma
ihåg att valen dikteras av de befintliga teknikerna och praktikerna.
Teknologin är inte heller neutral, den reflekterar den kontext inom

vilken den skapats och används (Beckett 2005). Sociologen Ilka Kangas (1997) som undersökt finländska kvinnors tolkningar av klimakteriet påpekar att kvinnor använder sig av flera olika tolkningsresurser för att förstå klimakteriet, de medicinska tolkningarna utgör endast en av dessa.
Sociologen Katherine Beckett (2005) har också påpekat att det
inte endast är den medicinska vetenskapen som skapar essentialistiska och moralistiska uppfattningar om födande kvinnor. Rörelsen för aktiv förlossning, med rötter i Grantley Dick-Reads (1954)
tankar om ”förlossning utan rädsla” som spred sig i USA och andra
industrialiserade länder från och med 1960-talets slut, har sedan
sin tillblivelse talat om ”normalitet” och ”naturlig” förlossning och
poängterat att förlossningen är en viktig upplevelse och familjetilldragelse snarare än ett medicinskt nödläge. Beckett (2005, 258)
beskriver att betoningen av ”naturlighet” innebär att förlossningar
som inte förlöper som en ”naturlig förlossning skall” anses vara
”onaturliga” och innebär att kvinnor som inte ”lyckas” fråntas både
makt och mänsklighet. Hon framhåller att rörelsen för alternativ
förlossning också bidragit till att skapa normativa förväntningar
på hur en förlossning skall gå till. Vad som anses vara ”naturligt”
är lika mycket kulturellt definierat som vad som anses vara
”medicinskt”.
Sammanfattningsvis kan man säga att de hälsosociologiska föreställningarna om livets medikalisering är en utgångspunkt i min
undersökning. Begreppet medikalisering används för att beskriva
en sociokulturell process där aspekter av livet som i grunden inte
är av medicinsk karaktär diskuteras eller betecknas som medicinska företeelser (Zola 1972; Conrad 1992). Jag ser i likhet med Zola
(1972) inte medikaliseringsprocessen som en imperialistisk akt från
läkarprofessionens sida, utan som en smygande, ofta odramatisk
process genom vilken mer och mer av livet kontrolleras och övervakas av medicinen. I det moderna samhället är den medicinska
vetenskapen en av de aktörer som bidrar till att skapa ny kunskap
och denna kunskap sprids till lekmännen som tar den till sig och
ändrar sitt beteende i enlighet med de nyaste rönen och rådande
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rekommendationerna. Medikaliseringen handlar enligt detta
synsätt snarare om att det kulturella klimatet främjar en ökande
tilltro till den medicinska vetenskapens framsteg än att den medicinska professionen målmedvetet skulle driva expansionistiska
strävanden. Till skillnad från Zola och Conrad betonar jag ändå, i
likhet med de feministiska forskare som studerat medikalisering
av graviditet och förlossning, att kön/genus är en viktig faktor i
den sociala konstruktionen av medicinsk kunskap och dess kategorier. Den feministiska hälsoforskningen har synliggjort hur ojämlikhet mellan män och kvinnor i samhället och bilderna av kvinnor
som i första hand hustru och mor historiskt sett har ingått i medicinens konstruktion av kvinnors hälsa och sjuklighet.

3 VETENSKAPLIG PRODUKTION AV
MEDICINSK KUNSKAP OCH DIAGNOSER
– KATEGORISERING, KLASSIFICERING
OCH DIAGNOSTISERING
3.1 Inledning
Man sorterar och kategoriserar information och saker – på en abstrakt och en helt konkret nivå varje dag. Det innebär att ting, både
i abstrakt och i konkret betydelse, placeras i kategorier som ordnas
i system. Det socialkonstruktionistiska perspektivet granskar klassifikationer som resultatet av förhandlingar, tvister, avtal och kompromisser inom sociala relationer (Berger & Luckmann 1991 [1966];
Bowker & Star 2000). I detta kapitel presenterar jag de centrala begrepp och teoretiska perspektiv som används för att öppna den
svarta låda som förlossningsrädsla som medicinsk kategori kan
sägas utgöra. Syftet är att studera hur vetenskaplig kunskapsproduktion bidrar till att introducera, legitimera och etablera förlossningsrädsla som ett medicinskt problem i en specifik kontext. Ska-

pandet av vetenskaplig kunskap om förlossningsrädsla studeras
ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som vetenskap i görande.
Jag strävar efter att synliggöra de retoriska medel som forskare
inom den medicinska diskursen använder sig av för att förklara
vad förlossningsrädsla är och för att övertyga sin publik om varför
det är viktigt att klassificera och diagnostisera förlossningsrädsla.
Studien fokuserar på det klassificeringsarbete forskarna gör för att
introducera, legitimera och institutionalisera förlossningsrädsla
som ett medicinskt problem. Både klassifikationssystemen samt
kategorin/diagnosen förlossningsrädsla studeras i termer av ett
gränsöverskridande objekt. Den övergripande frågeställningen är
hur vetenskaplig kunskap skapas.
Detta kapitel presenterar undersökningens analytiska referensram. Kapitlet framställer de sociologiska perspektiv och begrepp
med hjälp av vilka fenomenet förlossningsrädsla analyseras. I avsnitt 3.2 presenteras studiens socialkonstruktionistiska utgångspunkt. Avsnitt 3.3 tar upp perspektiv på vetenskaplig kunskapsproduktion som retorisk verksamhet. Avsnitt 3.4 ger en sociologisk
analys av klassifikationer och klassificeringsarbete. Avsnitt 3.5 definierar hur begreppet gränsöverskridande objekt används i studien. Avsnitt 3.6 handlar om medicinska diagnoser och analyserar
hur uppkomsten av diagnoser kan förstås och förklaras ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.

3.2 En socialkonstruktionistisk ansats
Utgångspunkten för min studie av skapandet av förlossningsrädsla
som en medicinsk kategori är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Jag utgår från det synsätt på social konstruktion av kunskap
som de amerikanska kunskapssociologerna Peter L. Berger och
Thomas Luckmann introducerade i boken The Social Construction
of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge som utkom år 1966.
All kunskap kan sägas vara socialt konstruerad i och med att den
härstammar från och upprätthålls genom socialt samspel (Berger
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& Luckmann 1991 [1966]). Det finns emellertid inte endast en
socialkonstruktionistisk ansats i dag – socialkonstruktionism innebär flera olika synsätt och metoder. Gemensamt för de olika inriktningarna inom detta tänkesätt är en kritisk hållning till att vår
kunskap om världen betraktas som objektiv sanning (Berger &
Luckmann 1991 [1966]; Burr 1995). Andra gemensamma antaganden som präglar socialkonstruktionistiska ansatser är att kunskap,
i och med att den uppstår genom de kategoriseringar som olika
aktörer gör, alltid kan sägas vara bunden till en viss kontext. Verkligheten och kunskapen definieras alltså som socialt producerade.
Språket både skapar och reflekterar verkligheten (Burr 1995). Det
socialkonstruktionistiska perspektivet innehar ett starkt inflytande
inom hälsosociologin och forskningen har gått i flera olika riktningar.
Debatten kring socialkonstruktionismen har i stor utsträckning
kretsat kring ”verklighetsgraden” av olika fenomen. Man kan göra
en distinktion mellan ”kontextuell” och ”strikt” konstruktionism
där den förra tar det faktiska tillståndet i beaktande, men inte lägger
tonvikten på det (Best 1989). Strikt konstruktionism innebär att det
förmodade tillståndet inte beaktas, utan endast anspråken gjorda
av sociala aktörer. I min undersökning utgår jag från förlossningsrädsla existerar som ett verkligt tillstånd, det finns kvinnor – och
män – som är rädda inför förlossningen. Men jag analyserar den
medicinska kunskapen om detta fenomen som en social konstruktion. Att fenomenet förlossningsrädsla definieras som en social
konstruktion betyder alltså inte att det är falskt eller inbillat.
Den amerikanska sociologen Phil Brown (1995, 36) ser socialkonstruktionism som en syntes av symbolisk interaktionism och
ett strukturalistiskt/politiskt-ekonomiskt perspektiv. Att detta inte
är något nytt teoretiskt argument hävdar Brown (1995, 36) med
hänvisning till Freidson (1988 [1970]) och Zola (1972). Brown (1995,
37) påpekar också att det är viktigt att skilja mellan den sociala
konstruktionen av medicinsk kunskap och den sociala konstruktionen av
sjukdom. Den sociala konstruktionen av medicinsk kunskap handlar

till största delen om de professionella föreställningarnas ursprung
och om diagnoser och skiljer sig från den sociala konstruktionen
av sjukdom som i huvudsak handlar om sjukdomsupplevelser.
Den strukturalistiska ansatsen dominerar konstruktionen av
medicinsk kunskap medan den symbolisk interaktionistiska ansatsen har större betydelse vid analys av social konstruktion av
sjukdom samt sjukdomsupplevelser (Brown 1995, 37). Konstruktionen av medicinsk kunskap är förknippad med konstruktionen
av sjukdom och sjukdomsupplevelser vilket innebär att det är värt
att uppmärksamma att social interaktion också bidrar till skapandet
av vetenskaplig kunskap. Ett socialt konstruerat fenomen kan innefatta ett stort antal sociala krafter som tillsammans skapar och
omarbetar fenomenet. I stället för ett biomedicinskt faktum kan
man tala om en uppsättning uppfattningar, förhållanden och
åtgärder som ständigt formas och omformas av olika slags kunskap,
upplevelser och maktrelationer. Genom detta perspektiv kan man
se hur fenomen identifieras och behandlas. I detta innefattas det
bakomliggande sociala stratifikationssystemet, de professionellas,
institutioners, regeringars, massmedias, läkemedelsindustrins,
patienters och deras familjers inflytande (Brown 1995, 36-38). Brown
(1995, 37) framhäver samtidigt vikten av att erkänna förekomsten
av verkliga tillstånd, samtidigt som man undersöker de medicinska
definitionerna och vården som sociala konstruktioner.
I min analys av hur förlossningsrädsla genom vetenskaplig
kunskapsproduktion skapas som medicinskt problem och som
diagnos använder jag mig av Browns teoretiska perspektiv på medicinsk kunskapsproduktion i kombination med Bruno Latours
(1987; 1999) konstruktionistiska betraktelsesätt som hänför sig till
den vetenskapssociologiska forskningstraditionen. Latours synsätt
tillämpas inom hälsosociologin för att undersöka ”upptäckter” av
sjukdom och utvecklandet av medicinsk teknologi.
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3.3 Vetenskaplig kunskapsproduktion som
retorisk verksamhet
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Dagens västerländska samhällen präglas av en tilltro till kunskap
och expertis och vetenskapen kan sägas vara den ledande kunskapsinstitutionen i världen (Knorr Cetina 1999). Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan man hävda att vetenskaplig
kunskap alltid skapas och formas i en viss kontext vilket innebär
att dess objektivitet, eller anspråk på absolut sanningshalt, kan
ifrågasättas (Börjesson 2003, 39-40). Den nationella kulturen påverkar enskilda individer liksom också vetenskapen och vetenskapssynen. Varje vetenskap kan dessutom sägas ha sin egen kultur.
Många olika uppfattningar om vad som är sant samt sätt att handla
bidrar till att producera och konstruera vetenskap (Sandell 2001).
Bruno Latour (1987; 1999) samt Latour och Steve Woolgar (1986
[1979]) har undersökt hur vetenskap skapas och fungerar. De gör
gällande att produktionen av vetenskapliga fakta är resultatet av
den verksamhet som forskare gör tillsammans i sitt vardagliga
arbete i laboratoriet. Objekten för vetenskaplig kunskap beskrivs
som socialt skapade i laboratorier. Vetenskaplig aktivitet ses enligt
detta synsätt som ett trossystem och kulturellt specifika praktiker
(Latour & Woolgar 1986 [1979]; Latour 1987). Skapandet av vetenskapliga rön innebär således en social aktivitet och som sådan kan
den också beskrivas som retorisk. I min avhandling undersöker
jag inte, till exempel genom fältarbete, den konkreta verksamhet
forskarna som bidrar till skapandet av kunskap om förlossningsrädsla utför. Det är inte den konkreta ”laboratorieverksamheten”
som jag studerar utan resultatet av arbetet som gjorts, som presenteras i vetenskapliga artiklar. Genom att läsa och tolka forskarnas
texter undersöker jag vilken kunskap skribenterna förmedlar.
I denna avhandling använder jag två av Latours centrala begrepp, nämligen vetenskap i görande (science in action) och svart låda
(black box). Dessa två begrepp används för att synliggöra konstruktionen av förlossningsrädsla som en ny medicinsk kategori i
vetenskapliga texter samt för att peka på de sociala och retoriska

element som kunskapsskapandet har. Begreppet vetenskap i görande, betonar att vetenskap kan förstås endast genom dess praxis.
Detta innebär att vetenskap och teknologi bör undersökas i görande.
De vetenskapliga texterna, verksamheten i laboratorierna och vetenskapens institutionella kontext tillsammans har betydelse för
etableringen av vetenskaplig sanning. Latour (1987) intresserar sig
också för hur och genom vilka medel upptäckter och forskningsrön
blir accepterade. Vetenskap i görande innebär alltså att man inte
försöker analysera den färdiga produkten, som kan vara en dator,
en kärnkraftsanläggning, en ekonomisk modell – eller förlossningsrädsla som medicinsk kategori, det vill säga ”den svarta lådan”,
utan istället att man följer forskares tillverkning av produkten
(Latour 1987, 21). En svart låda beskriver ett objekt, en apparat
eller ett system definierat endast i termer av ”insignal” och ”utsignal”. Man bryr sig inte om hur det som sker inne i ”lådan”
egentligen går till. Nästan vad som helst, inte endast tekniska föremål, kan liknas vid en svart låda. Inom vetenskapssociologin har
begreppet svart låda en abstrakt betydelse. Att skapa en svart låda
är en social process som innebär att de vetenskapliga och tekniska
insatserna som gjorts blir osynliga. När en maskin fungerar som
den skall eller ett faktum är etablerat, lägger man endast märke till
in- och utsignalerna och det komplexa innehållet ignoreras. Detta
innebär, paradoxalt nog, att ju större framgångar vetenskapen och
teknologin erövrar, desto mer ogenomskinliga blir de (Latour 1999).
För att undersöka vetenskap i görande börjar Latour (1987) med
att undersöka texter. Texter och andra skrivna dokument upptar
en stor del av forskares tid och de utgör centrala element av forskningsverksamheten. Texter består av en stor mängd referenser, citat
och illustrationer vilka beskrivs vara nödvändiga som skydd mot
attacker mot dokumenten. Genom att citera andra och att senare
bli citerad av andra forskare byggs texternas retoriska styrka upp.
Vetenskapliga texter skrivs så att läsaren skall tro på författarens
påstående och härmed medverka till att etablera detta som ett
faktum genom att använda sig av påståendet utan att ifrågasätta
det. Läsarna kan visserligen reagera genom att helt ignorera texten
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och lämna den oläst (vilket oftast är fallet), antingen för att de inte
är intresserade eller för att de på ett eller annat sätt utesluts ur diskussionen. Läsaren kan också upprepa skribentens undersökning
(vilket sker ytterst sällan) (Latour 1987, 60-61).
Vetenskapligt skrivande diskuteras här alltså i termer av retorik.
Vetenskap och retorik brukar ibland ställas mot varandra. Vetenskapen har av tradition setts som sökandet efter och upptäckandet
av den rena sanningen och har hyllats genom tiderna. Retoriken
har å andra sidan ibland till och med föraktats, eftersom den utnyttjar många olika yttre medel, som till exempel framställningssätt,
känslor och språkbruk, för att övertyga. På frågan om vad skillnaden mellan vetenskap och retorik egentligen är, svarar Latour (1987,
61) att skillnaden ligger i att den gamla retoriken endast använder
sig av ett litet antal yttre medel för att övertyga, medan den nya
retoriken använder många. Vetenskapsmän och -kvinnor använder
sig av otaliga yttre resurser och bundsförvanter för att framföra
sina rön. Vetenskap innebär en slags retorisk verksamhet som medför att ett stort antal resurser samverkar till skapandet av kunskap.
Skapandet av vetenskap kan i mycket hög grad sägas vara en
social verksamhet. För det första i och med att vetenskaplig text,
som det framkommer ovan, skapas genom att allt fler faktorer används för att skapa trovärdighet. Ju mer teknisk och specialiserad
den vetenskapliga litteraturen blir, desto mer social kan den sägas
vara. För det andra är forskaren inte heller en ensam knegare avskild från resten av samhället. En viktig aspekt av att skapa vetenskaplig kunskap är att övertyga andra; finansiärer, företag och
statsmakten för att nämna några, om att deras intressen sammanfaller med forskarens intressen. Det betyder att det är många sociala
aktörer som medverkar till att vetenskaplig kunskap skapas (Latour
1987).
En allmänt accepterad teori tas ofta för en allmän sanning, ett
faktum, och används som grund för andra teorier. Jag använder
begreppet svart låda på samma sätt som vetenskapssociologerna
Bowker och Star (2000) för att beskriva de internationella sjukdomsklassifikationerna och som metafor för förlossningsrädsla.

Strukturerna och handlingarna som medverkat i skapandet av sjukdomsklassifikationerna med kategorier som används för att undersöka och definiera sjukdomar och tillstånd har blivit ”osynliga”.
Förlossningsrädsla har etablerats som ett allmänt vedertaget begrepp. I Finland och Sverige har den i dag kommit att förstås som
en medicinsk kategori, och i Finland som en diagnos inom förlossningsläran. Genom att läsa vetenskapliga texter från den tid då
begreppet användes för första gången inom den svenska och finländska medicinska forskningslitteraturen och synliggöra forskarnas resonemang kan man ifrågasätta det ofrånkomliga i att förlossningsrädsla blivit en medicinsk kategori som framställs som objektiv vetenskaplig kunskap. Latour (1987) beskriver att vi genom
dylik verksamhet kan öppna en svart låda och se hur den konstruerats och kanske ifrågasätta dess legitimitet ifall vi kommit över
ny information. Vetenskapliga teorier och den kunskap de för med
sig som packats ihop i en svart låda blir ofta allmänt accepterade
och till slut osynliga, i bemärkelsen att ingen ifrågasätter deras
existens. En utomståendes intresse för vad som finns i den svarta
lådan kan leda till att den ifrågasätts.

3.4 Klassifikationer och klassificeringsarbete
Det är mänskligt att klassificera och klassifikationer är allestädes
närvarande (Bowker & Star 2000). Inom vetenskapen har klassificerandet en central roll. Klassifikationer är ändå inte självklara
enheter som enbart fungerar som verktyg för att sortera bland empiriska observationer utan kan ses som uttryck för och definitioner
av den sociala verkligheten. Kategorier och klassifikationer bidrar
bland annat till att definiera samt reproducera kulturella föreställningar till exempel om kön och maktförhållanden i samhället.
Skapandet av klassifikationer definierar vad som anses vara viktigt
att dokumentera och vilka fenomen som förknippas med varandra.
Beskrivningar och klassifikationer är fundamentala för all social
handling, även för vetenskapen, och utgör ett sätt att ordna den
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sociala verkligheten (Durkheim 1978 [1895]; Kirk & Kutchins 1992;
Bowker & Star 2000; Kinnunen 2001).
Hur olika kulturer gör upp klassifikationer har studerats av
socialantropologer och ett av de tidiga bidragen till denna diskussion utgörs av Mary Douglas (2002 [1966]) analys av hur människor
definierar orenhet. Genom definitioner av vad som anses vara
smutsigt klassificerar människor sin sociala värld. Det som anses
vara acceptabelt ställs mot det som anses icke-acceptabelt. Detta
symbolsystem innebär ett moraliskt regelsystem (Douglas 2002
[1966]). Normer, kategorier och klassifikationer påverkar det vardagliga livet samtidigt som individerna bidrar till skapandet av
nya kategorier och klassifikationer. Många av dessa förblir osynliga
eller uppfattas som självklarheter och människor är ofta omedvetna
om de sociala och moraliska föreskrifter dessa kategorier skapar
(Bowker & Star 2000, 3). De flesta är antagligen lika ofta omedvetna
om de sociala förhållanden och moraliska uppfattningar som
bidragit till uppkomsten av just dessa kategorier och klassificeringar.
Bowker och Star (2000, 10-11) som studerat klassificering av
bland annat vårdarbete, sjukdomar och ras definierar en klassifikation som ”en spatial, temporal eller spatial-temporal uppdelning
av världen”. Ett klassifikationssystem kan beskrivas som en svart
låda. Saker kan placeras i lådan (metaforiskt eller bokstavligt; klassifikationer är samtidigt både materiella och symboliska) för att göra
ett arbete, till exempel för att producera kunskap. Inget av de klassifikationssystem som Bowker och Star (2000, 10-11) undersökt uppfyller kriterierna som i allmänhet ställs för klassifikationssystem,
nämligen konsekventa klassifikationsprinciper, att kategorierna är
ömsesidigt uteslutande och att systemet är komplett.
Klassifikationssystem skapas och upprätthålls av sociala institutioner, det vill säga olika organisationer och individer. Klassificerandet som handling är både organisatoriskt och informationsskapande och alltid inneslutet i praxis (Bowker och Star 2000, 320).
Sjukdomsklassifikationer är en del av de system som den moderna
staten använder sig av för att samla information om sina medbor-

gare. Både skapandet och tillämpandet av klassifikationssystem,
som de medicinska, innebär ett skapande av auktoritativa infrastrukturer. Många tekniska, sociala, ekonomiska och politiska beslut, gjorda vid olika tillfällen, finns inskrivna i både formen av
och innehållet i klassifikationerna. Sjukdomsklassifikationer, liksom
andra klassifikationer, uppkommer genom konsensusbeslut mellan
experter (från olika länder) och är således kompromisser (Kirk &
Kutchins 1992; Kutchins & Kirk 1997; Bowker & Star 2000).
De internationella klassifikationerna har också nationella
versioner, som inte nödvändigtvis är likadana i alla länder. WHO:s
The International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems (ICD), som jag återkommer till senare i detta avsnitt, har
en kunskapsskapande roll i och med att många olika grupper, till
exempel försäkringsbolag, epidemiologer och statliga hälsomyndigheter, använder sig av den för olika ändamål. Bowker och Star
(2000, 123) som studerat ICD gör gällande att dess historia är en
del av den moderna statens historia dels genom att den bidragit
till utvecklandet av byråkratiska strukturer och dels genom att den
bidragit till uppkomsten och legitimeringen av metoder för att
övervaka befolkningen. ICD kan alltså förstås som en text impregnerad med kulturella värderingar samt som en infrastruktur som
utvecklas under historiens gång (Bowker & Star 2000, 135).

3.4.1 ICD och DSM – internationella
sjukdomsklassifikationer
De internationella sjukdomsklassifikationerna som används i dag
av läkarkåren består av Världshälsoorganisationens (WHO) The
International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems, ICD-10 (WHO 2008), och av American Psychiatric Associations (APA) sjukdomsklassifikation Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, DSM-IV-TR (American Psychiatric Association 2008). Den nu gällande versionen av ICD är den 10:e upp-
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lagan som godkändes av WHO 1990, och började tillämpas i WHO:s
medlemsländer 1994. ICD-10 har sina rötter i den internationella
lista över dödsorsaker som International Statistical Institute antog
år 1893. Från och med 1948 är det WHO som ansvarar för ICD.
Klassifikationen består av en systematisk uppställning av diagnoser
som används inom sjukvården för att på ett enhetligt sätt gruppera
sjukdomar, skador och dödsorsaker. ICD används för att klassificera
sjukdomar för epidemiologiska, statistiska och diagnostiska syften.
Klassifikationen består i dag av 22 kapitel (WHO 2008). Trots att
listan till synes är enhetlig framhåller Bowker och Star (2000, 151)
att den är organiserad enligt åtminstone fyra klassifikationsprinciper; 1) topografi – var i kroppen sjukdomen är belägen, 2) etiologi
– sjukdomens ursprung (genetisk, virus, bakterie), 3) operationell
– syftar på reaktioner på ett visst test utan att testresultaten nödvändigtvis är entydigt överensstämmande med ett givet topografiskt eller etiologiskt drag, samt 4) etiska-politiska – definitioner
av vissa tillstånd. Bowker och Star (2000, 151) nämner abort, självmord och eutanasi, som exempel på utfall av etiska eller politiska
beslut.
DSM är ett amerikanskt klassifikationssystem som innehåller
diagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. Den första versionen
av detta klassifikationssystem var Diagnostic and Statistical Manual:
Mental Disorders (DSM-I) som publicerades år 1952. Systemet har
reviderats flera gånger, DSM-III publicerades 1980 och den senaste versionen DSM-IV-TR från år 2000 är en lätt reviderad version
av DSM-IV från år 1994. Manualen används för diagnostiska och
statistiska ändamål (American Psychiatric Association 2008). ICD10 och DSM-IV-TR används parallellt och gällande diagnoser för
psykiatriska tillstånd är de båda klassifikationssystemen i stort sett
överensstämmande, med vissa undantag.

3.5 Gränsöverskridande objekt
Sociologen Susan Leigh Star och filosofen James Griesemer (1989)

myntade begreppet gränsöverskridande objekt för att beskriva idén
om att vissa objekt kan fungera som medlare vid kommunikationen
mellan individer eller grupper. Ett gränsöverskridande objekt
beskrivs som ett vetenskapligt objekt som används i flera olika
sociala världar. Ett dylikt objekt kan vara både abstrakt eller konkret, det kan till exempel vara ett föremål, verktyg, dokument, begrepp, en teknik eller en idé. Utmärkande för gränsöverskridande
objekt är att de är formbara så att de kan anpassas till de behov de
olika användarna har, men att de samtidigt är tillräckligt robusta
för att ha en gemensam identitet i olika omgivningar (Star & Griesemer 1989, 393). Objekten kan användas som medlare i och med
att de behandlas som betydelsefulla av medlemmar i olika sociala
världar (Bowker & Star 2000, 298). Begreppet gränsöverskridande
objekt har använts inom många olika discipliner, också inom
sociologin.
Bowker och Star (2000, 135-137) betonar att klassifikationssystemet ICD kan beskrivas som ett objekt som gör det enklare att
koordinera arbetet mellan olika instanser samt ett verktyg som kan
användas som stöd vid beslutsfattande. Detta verktyg kan användas av olika grupper och samtidigt utgöra ett gemensamt samt ett
för just det ändamålet anpassat objekt. Allmännare sagt betyder
det att en klassifikation kan användas i flera olika sociala sammanhang eller av olika intressegemenskaper. Bowker och Star (2000)
talar alltså om klassifikationer som gränsöverskridande objekt som
möjliggör samarbete mellan olika sociala världar.
I min undersökning använder jag begreppet gränsöverskridande objekt både för att beskriva och analysera sjukdomsklassifikationssystemen samt för kategorin/diagnosen förlossningsrädsla. Klassifikationssystem är formella system som används för
att reglera flyttandet av information från en kontext till en annan
och kan således sägas utgöra ett gränsöverskridande objekt. Jag
använder begreppet gränsöverskridande objekt dels för att studera
hur de internationella sjukdomsklassifikationerna har använts för
att undersöka och kategorisera förlossningsrädsla och dels för att
beskriva konstruktionen förlossningsrädsla – som koncept, medicinskt fenomen och diagnos. Bowker och Star (2000, 298) påpekar
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att ett gränsöverskridande objekt blir ett dylikt endast när det används. Men det är inte på förhand givet huruvida ett visst objekt
kommer att bli naturaliserat eller hur länge det förblir så. Naturalisering innebär att man inte längre beaktar att en kategori eller ett
objekt är resultatet av kollektiva, situerade och historiskt specifika
handlingar (Bowker & Star 2000, 288). Om förlossningsrädsla definieras som ett gränsöverskridande objekt kan det alltså användas
av människor ur olika sociala världar, till exempel gynekologer,
psykologer, barnmorskor och gravida kvinnor, som en gemensam
utgångspunkt. Ett gränsöverskridande objekt har en gemensam
identitet i olika omgivningar vilket innebär att samtliga parter i
detta fall kan enas om att de talar om förlossningsrädsla. Men de
olika personerna talar ändå inte om samma sak i och med att ett
gränsöverskridande objekt har olika betydelse i respektive social
värld. Ett gränsöverskridande objekt gör inte anspråk på att representera universell och absolut sanning, det skall ses som en pragmatisk konstruktion som skall utföra en viss uppgift (Bowker &
Star 2000, 152).

3.6 Diagnoser som sociala konstruktioner
I utvecklade samhällen definieras sjukdomar, syndrom och tillstånd
i termer av medicinska diagnoser som kategoriseras i sjukdomsklassifikationer. Den medicinska diagnostikens uppgift är att hjälpa
till att förstå sjukdomar, reda ut orsakerna till dem och att påverka
dem. Diagnoserna, sjukdomar eller orsaker till användningen av
hälsovårdstjänster, presenteras i Finland och Sverige i de nationella
versionerna av sjukdomsklassifikationen ICD–10 (Klassifikation av
sjukdomar och hälsoproblem 1997; Klassifikation av sjukdomar ICD–10,
1999).
Människor har lidit av olika sjukdomar och syndrom långt innan
de har definierats som sjukdomar (Aronowitz 1998; Young 1995).
Symtom som liknar dem som räknas upp i de moderna klassifikationerna av sjukdomar har rapporterats redan århundraden

innan en officiell diagnos etablerats, men sedan 1800-talet har vi
kommit att definiera sjukdom i termer av specifika enheter (Young
1995; Rosenberg 2002; 2006). Den amerikanske läkaren och
medicinhistorikern Robert Aronowitz (1998) påpekar att både
sociala och kliniska faktorer påverkar synen på vad som anses vara
en “legitim” sjukdom. Historiska och kulturella faktorer bidrar till
hur läkare ser på sjukdomar; såväl allmänt accepterade sjukdomar
som hjärt- och kärlsjukdomar som mera tvivelaktiga åkommor som
kroniskt trötthetssyndrom. Den amerikanska antropologen Allan
Young (1995) som studerat uppkomsten av posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD 7), framhåller att PTSD som fenomen har existerat
långt innan och oberoende av hur den psykiatriska expertisen studerar, diagnostiserar och behandlar sjukdomen såsom den definieras i dag. Den amerikanska sociologen Wilbur J. Scott (1990, 309)
som beskriver hur diagnosen PTSD upptogs i DSM-III påpekar
också att formandet av diagnoser kräver olika strategier och färdigheter för utformandet av framgångsrika anspråk och formandet
av politiska allianser av sina förespråkare. Att skapa en ny diagnos
kan beskrivas som en fråga om ”definitionspolitik” (Conrad &
Schneider 1992, 22), som innefattar den tid och plats där den medicinska professionen och andra parter, såsom patienter och myndigheter, erkänner ett tillstånds existens och legitimitet (Zavestoski,
Brown, McCormick, Mayer, D’Ottawi & Lucove 2004). Medicinska
diagnoser kan således sägas utgöra definitioner som representerar
socialt godkända anspråk på erkännande (Shaw & Woodward
2004).
Brown (1995, 38–41) har utarbetat två sätt för att kartlägga sjukdom och skapandet av diagnoser som socialkonstruktionistiska
processer. Diagnoser utgör fruktbara objekt för studiet av etableringen av medicinsk expertkunskap. Trots att diagnoser diskuterats
inom den sociologiska forskningen har man inte rett ut de gemen-

7

Trots att den svenska sjukdomsbenämningen är posttraumatiskt stressyndrom,
används den engelska förkortningen PTSD (post-traumatic stress disorder) oftare
på svenska än PTSS.
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samma dragen i de diagnostiska processerna. Processerna kan illustreras genom fyra kategorier av tillstånd och definitioner (Figur
1).
Figur 1
Diagnostisk process av åkommor och definitioner
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Källa: Brown, Phil (1995, 41)
Enligt Brown (1995) innefattar den sociala konstruktionen för det
första en verklig eller en förmodad åkomma; en sjukdom, ett handikapp eller ett fysiskt tillstånd. För det andra skall det finnas en
biomedicinsk definition, som utgör närvaron eller frånvaron av
identifikation av åkomman från den medicinska vetenskapens sida.
Vidare skall åkomman kunna definieras som antingen accepterad
eller inte accepterad som en biomedicinsk enhet. För det fjärde är
den biomedicinska definitionen antingen tillämpad eller icke-tilllämpad. Brown (1995, 39) använder sig av ”motstridiga” diagnoser
med motiveringen att de lämpar sig bäst för att illustrera frågor
om makt inom den medicinska världen.
Sjukdomar, åkommor och tillstånd som är allmänt accepterade
och som beskrivs av en biomedicinsk definition placeras i ruta 1.

Majoriteten av alla åkommor kan placeras i denna ruta och dessa
diagnoser står inte i fokus i Browns (1995, 40–41) analys eftersom
de till sin natur inte är motstridiga. Läkare och patienter kan ändå
ha olika uppfattningar om huruvida patienten skall få diagnosen.
För patienten kan en diagnos innebära både fördelar (till exempel
att andnöd diagnostiseras som astma) och nackdelar (som när en
akut skada som inte läks definieras som bestående invaliditet).
Sjukdomsupplevelser (hur patienter anpassar sig till och bearbetar
insjuknandet) samt vården av dessa sjukdomar (definierade i ruta
ett i Figur 1) kan däremot undersökas som sociala konstruktioner.
Enligt Brown (1995, 41-42) innebär medikaliserade definitioner,
i ruta två i Figur 1, att ett tillstånd definieras i biomedicinska termer
trots att det kanske inte anses vara helt allmänt accepterat som ett
medicinskt problem. Skapandet av en dylik diagnos innebär en
stämplingsprocess och är en form av social kontroll. Dessa nya
diagnoser har ibland också anklagats för att känneteckna professionell expansionism. Men å andra sidan kan också enskilda, och
grupper av, individer sträva efter ett erkännande för sin åkomma.
En diagnos erbjuder den drabbade en möjlighet att förklara att han/
hon inte klarar av sina normala förpliktelser (jfr Parsons 1952 [1951]
begrepp sjukroll). Brown (1995, 41) påpekar också att det ofta finns
en kongruens mellan professionell och institutionell expansion, som
exempel nämner han uppkomsten av smärtkliniker.
Ruta tre i typologin i Figur 1 innehåller åkommor som är allmänt
accepterade, men som inte definieras i biomedicinska termer. Det
kan vara fråga om olika slags sjukdomar och tillstånd, såsom cancer,
utslag och nedsatt immunförsvar, som människor anser bero på
faktorer i den fysiska omgivningen. I detta fall är det myndigheter
och/eller läkarkåren som inte erkänner att dessa åkommor skulle
bero på föroreningar till exempel (Brown 1995, 42).
Slutligen innehåller kategori fyra i Figur 1 tillstånd som kunde
definieras som medicinska, men som inte ännu är det. Det finns
otaliga möjligheter till medikalisering och som ett exempel kan de
genetiska sållningsundersökningar som söker efter egenskaper hos
individer som kan innebära en sjukdomsrisk nämnas (Brown 1995,
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42). Man söker alltså inte efter patologiska egenskaper, utan efter
de gener som eventuellt kan innebära en förhöjd risk för individen
(i jämförelse med andra som inte har denna gen) att senare insjukna.
Medikaliseringen handlar i detta fall om medikaliseringen av gener,
inte av den sjukdom som genen eventuellt kan predisponera individen för. Ofta räknas dessa risker ut på basis av statistiska kalkyler
uträknade på stora populationer. Om man då man tolkar statistiska
data utgående från statistik över en hel grupp drar en slutsats som
gäller enskilda individer som tillhör gruppen gör man ett ekologiskt
felslut. Man antar alltså att alla individer i gruppen har de egenskaper som gruppen uppvisar (Hellevik 1984). Detta innebär att
information som i fråga om stora populationer är statistiskt välgrundad kan användas så att den innebär en stämpling av individen
(Brown 1995, 42). Betonandet av genetiska risker kan å ena sidan
sägas innebära att individen fråntas ”ansvaret”. Å andra sidan kan
det att en individ har en ökad risk för att insjukna i en viss sjukdom
till exempel leda till att han eller hon utesluts från vissa jobb eller
från försäkringsskydd. I sådana fall kan man tala om en situation
där offret anklagas (blaiming-the-victim). Också andra än genetiska
risker kan inkluderas i ruta fyra-kategorin, man beräknar till exempel olika gränsvärden för vad som skall anses vara normala värden,
exempelvis gällande blodets kolesterolvärden. Personer som närmar sig dessa gränsvärden sägs löpa en förhöjd risk att insjukna i
olika hjärt- och blodkärlssjukdomar. Men många av dessa personer
drabbas ändå aldrig av dessa sjukdomar. Risken med att stämpla
människor som hörande till dylika riskgrupper kan leda till att man
inte åtgärdar de faktorer i omgivningen som predisponerar individer för risker, utan snarare försöker göra något åt individen i stället
(Brown 1995, 42).
Alla diagnoser passar dock inte behändigt och bestående in i
en viss bestämd ruta. Det sker förändringar i typologin. En typologi
är alltså inte en tillräcklig förklaringsmodell, eftersom den visar
typen av konstruktion, men bidrar inte nödvändigtvis till att spåra
uppkomsten av den (Brown 1995, 42–43). Utöver denna typologi
beskriver Brown (1995, 43) också en modell som undersöker den

kronologiska ordningen av sociala konstruktioner, börjandes med
den sociala upptäckten. Modellen påminner om Conrad och Schneiders (1992) syn på medikalisering av avvikande beteende, men
skiljer sig genom den beaktar motstridiga definitioner. Den sociala
konstruktionen av sjukdom delas in i fyra steg.
Sjukdomskonstruktion börjar med identifiering och diagnostisering
– den sociala upptäckten av sjukdom. När det gäller motstridiga
sjukdomar är det ofta lekmän som initierar identifieringen av tillståndet, men det kan också vara läkare. Sjukdomar och tillstånd
som kan identifieras som hörande till ruta ett i ovanstående Figur
1, är oftast sådana som både lekmän och läkare accepterar som
medicinska tillstånd. I dessa fall konstrueras sjukdomsupplevelsen.
Sociala rörelser är centrala aktörer vid många upptäcktsprocesser.
Professionella faktorer kan innebära såväl upptäckt som motstånd
mot upptäckt. Professionella upptäckter behöver ofta media eller
sociala rörelser för att katalysera kunskap som annars kunde bli
glömd eller gömd. Hälsosociologin har i högre grad intresserat sig
för professionell expansionism och moraliskt entreprenörskap än
för rutinmässiga professionella upptäckter. Det uppges också vara
vanligt för läkarkåren att uppvisa motstånd mot upptäckter,
speciellt gällande tillstånd som orsakats av läkar- eller sjukvård.
Organisatoriska och institutionella faktorer beskrivs också ha stor
inverkan på typen av och omfattningen av upptäckter som görs
(Brown 1995, 43-45).
När det har skett en identifiering följer följande steg i den sociala
konstruktionen av sjukdom; upplevelser av sjukdom. Efter att en
sjukdom har ”upptäckts” bidrar människors sjukdomsupplevelser
till hur konstruktioner av sjukdom fortskrider. Människor upplever
sjukdom på olika sätt beroende på personlighet, ras, klass, kön,
etnicitet och nationalitet. Lekmännens upplevelser av sjukdom kan
dock inte helt separeras från hur kontakten till läkarna påverkar
upplevelsen av sjukdom. Förståelsen av sjukdom formas i stor utsträckning av interaktionen mellan patient och läkare. Också strukturella faktorer påverkar upplevelsen av sjukdom (Brown 1995, 4547).
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I och med att människor konstruerar definitionen av en sjukdom
konstruerar de också ett lämpligt sätt att vårda den, vilket innebär
det tredje steget i den sociala konstruktionen av sjukdom. Människor väljer inte vård enbart utgående från medicinska kriterier,
också faktorer som upplevt stigma och familjeförhållanden påverkar. Politiska beslut, till exempel gällande fördelningen av
ekonomiska medel för vården av vissa sjukdomar, påverkas av hur
sjukdomen är konstruerad (Brown 1995, 47-48). Tillgången på vård
kan ytterligare medikalisera den professionella inramningen av en
normal process. Existensen av medicinsk teknologi som gör det
lättare att upptäcka till exempel syrebrist hos fostret, har i sin tur
lett till dramatisk ökning i antalet kejsarsnitt (Brown 1995, 48).
Det fjärde och sista steget i den sociala konstruktionen av sjukdom är utfall, som påverkas av olika faktorer. För det första sägs
organisatoriska faktorer ofta påverka tilltron till framgången av
vården, och således påverka hur vården fördelas. För det andra
kan sociala faktorer påverka utfallet på många sätt. Olika studier
visar att positiva förväntningar, både på mikro-, meso- och makronivå, kan påverka sjukdomsutfallet i positiv riktning. Dessa kunde
gärna användas av kliniker samt administratorer vid utformandet
av handlingsprogram. Den tredje aspekten som beskrivs påverka
utfallet är personliga och kollektiva sjukdomsupplevelser som
också beskrivs bidra till skapandet av föreställningar om sjukdomen
i fråga (Brown 1995, 48).
Jag studerar i min avhandling med hjälp av Browns typologi
och definitioner av hur diagnoser skapas uppkomsten av förlossningsrädsla som en ny diagnos/kategori. Nya diagnoser kan undersökas som artefakter som skapas genom mänsklig verksamhet,
genom kategoriserings- och klassificeringsarbete som läkare gör.
Diagnoserna etableras och utgör svarta lådor, med för givet tagen
kunskap om vissa tillstånd, som sedan utgör grunden för vidare
forskning och klassificeringar. En diagnos kan också beskrivas som
ett gränsöverskridande objekt som skapas och används för att utföra en viss uppgift. Befintliga diagnoser i klassifikationssystemen
används av forskare för att undersöka hur den rädsla kvinnor ut-

trycker inför förlossningen kan kategoriseras. Den nya diagnosen
förlossningsrädsla kan också studeras som ett gränsöverskridande
objekt som kan användas av olika aktörer inom olika sociala världar.

4 RETORIKANALYS AV VETENSKAPLIGA
ARTIKLAR – ATT ÖPPNA EN ”SVART
LÅDA”
4.1 Inledning
Syftet med föreliggande avhandling är att undersöka hur vetenskaplig kunskap om graviditet och förlossning skapas utgående
från hur forskare inom i första hand den medicinska vetenskapen,
men också i samarbete med psykologer, konstruerar förlossningsrädsla som en medicinsk kategori. Min analys av hur denna kunskapsproduktion går till baserar sig på en läsning av vetenskapliga texter. I detta kapitel redogör jag för vilka dessa texter är och
hurdana de är samt för hur jag har läst dem.
Ett forskningsmaterial finns inte bara färdigt någonstans och
väntar på att forskaren skall komma och plocka upp det. Det skapas
och formas av forskaren och de frågor forskaren ställer. Materialet
för denna avhandling består av artiklar publicerade i medicinska,
psykologiska och tvärvetenskapliga tidskrifter skrivna av finländska och svenska forskare. Majoriteten av skribenterna är gynekologer/obstetriker, men flera artiklar är författade tillsammans med
psykologer, psykiatriker, barnmorskor eller sjukskötare. Artiklarna
har publicerats i finländska, svenska och internationella vetenskapliga tidskrifter under åren 1981–2003. I denna undersökning fokuserar jag uttryckligen på vetenskaplig kunskapsproduktion och
materialet har därför begränsats till artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Dessa artiklar ger information om varför förlossningsrädsla anses vara ett viktigt forskningsområde och hur
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forskarna konstruerar och definierar fenomenet förlossningsrädsla.
En kontrasterande undersökning av artiklar skrivna av forskare i
grannländerna Finland och Sverige motiveras av att i synnerhet
den medicinska forskningen om förlossningsrädsla varit särskilt
livlig i dessa två länder. Ländernas hälsovårdssystem liknar varandra vilket kunde leda en att tro att också synen på fenomenet
kunde vara liknande. Materialet används för att illustrera definitionsprocessen av förlossningsrädsla som en medicinsk kategori.
Analysen av detta material har delvis skett jämsides med datainsamlingen i och med min genomgång av databaser och tidskrifter
och avgöranden om vilka artiklar som skall ingå i materialet.
I avsnitt 4.2 beskriver jag forskningsmaterialet samt valet av
material för undersökningen. Här beskrivs också de tidskrifter i
vilka de undersökta artiklarna publicerats. Avsnitt 4.3 handlar om
undersökningens metod.

4.2 Materialbeskrivning
Den finländska obstetrikern Terhi Saistos (2001) doktorsavhandling
Obstetric, Psychosocial, and Pain-related Background, and Treatment of
Fear of Childbirth baseras på sex artiklar om förlossningsrädsla publicerade i internationella medicinska tidskrifter. Den är utgångspunkten för insamlingen av forskningsmaterialet för denna studie. En
genomgång av de två finländska medicinska tidskrifterna Duodecim och Finlands Läkartidning gjordes för att finna fler artiklar som
handlar om eller nämner förlossningsrädsla. Dessa två tidskrifter
valdes som utgångspunkt eftersom undersökningens ursprungliga
syfte var att fokusera på konstruktionen av fenomenet samt diagnosen förlossningsrädsla i Finland. Den första artikeln om förlossningsrädsla skriven av finländska forskare publicerades år 1993 i
Finlands Läkartidning. Under tidsperioden 1993–2003 har 43 artiklar,
brev och översikter, som nämner eller handlar om förlossningsrädsla publicerats i dessa två tidskrifter.
I databaserna och de elektroniska tidskrifterna Directory of Open

Access Journals, EBSCOhost (Academic Search Premier), Free Medical
Journals, Ingenta Select Medline, PubMed, ScienceDirect 8 gjordes
sökningar med en kombination av orden fear och childbirth för att
hitta alla artiklar skrivna av finländska forskare inom den medicinska disciplinen. Förutom de 6 artiklar som utgör Saistos doktorsavhandling fanns ytterligare 2 artiklar skrivna av finländska forskare
publicerade i internationella medicinska eller tvärvetenskapliga
tidskrifter. En av artiklarna av Saisto som inkluderats i forskningsmaterialet är publicerad år 2004 (den ingår dock inte i Tabell 1 på
följande sida eftersom den publicerades i tidskriften Acta Obstetricia
8
Genom dessa databaser och via Finlands Gynekologförening r.f:s internetsidor
(www.gynekologiyhdistys.fi/) fann jag följande (främst engelskspråkiga) medicinska,
vårdvetenskapliga och tvärvetenskapliga tidskrifter. Inom parentes efter varje tidskrift
står hur många artiklar som handlar om eller nämner förlossningsrädsla som fanns i
respektive tidskrift mellan åren 1981 och 2003. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (13), African Journal of Reproductive Health (0), American Journal of Obstetrics and
Gynecology (1), Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology (1), Behavioral Medicine (1), Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology (0), Birth
(16), BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology (4), BMC Pregnancy
and Childbirth (0), British Journal of Obstetrics & Gynaecology (3), British Journal of Psychiatry
(2), BMJ (3), Clinical Nursing Research (1), Clinical Psychology and Psychotherapy (2), Complementary Therapies in Nursing and Midwifery (1), Contemporary OB/GYN (0), Current Obstetrics & Gynaecology (0), Early Human Development (0), Early Pregnancy (0), European Journal
of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology (1), Evidence Based Mental Health (1),
Evidence-based Obstetrics & Gynecology (0), Gynecologic and Obstetric Investigation (3),
Health Care for Women International (0), Human Reproduction (0), Human Reproduction
Update (0), The Internet Journal of Gynecology and Obstetrics (0), International Journal of
Gynecology & Obstetrics (0), International Journal of Nursing Practice (1), International Journal
of Nursing Studies (0), International Journal of Obstetric Anesthesia (0), International Journal
of Psychoanalysis (1), Iranian Journal of Reproductive Medicine (0), Journal für Fertilität und
Reproduktion (0), The Journal of the American Medical Association (0), Journal of Advanced
Nursing (2), Journal of Anxiety Disorders (1), Journal of Child Psychology and Psychiatry
(1), Journal of Health and Social Behaviour (1), Journal of Midwifery and Women’s Health (2),
The Journal of Nervous and Mental Disease (1), Journal of Nurse-Midwifery (0), Journal of
Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing (1), Journal of Pain and Symptom Management
(1), Journal of Personality And Social Psychology (1), Journal of Psychosomatic Obstetrics &
Gynecology (9), Journal of Psychosomatic Research (2), Journal of the Turkish-German Gynecological Association (0), History of Psychiatry (0), Journal of Reproductive & Infant Psychology
(1), The Lancet (2), Läkartidningen (7), Midwifery (0), Midwifery today with international
midwife (6), Obstetrics & Gynecology (2), Postgraduate Medical Journal (1), Primary Care
Update for OB/GYNS (0), Psychosomatic Medicine (0), Reproductive Health Matters (1), Reviews in Gynaecological Practice (0), Scandinavian Journal of Behaviour Therapy (1), Scandinavian Journal of Caring Sciences (1), Speculum – Zeitschrift für Gynäkologie und Geburtshilfe (0), Women’s Health Issues (0), Zeitschrift für Geburtshilfe und Perinatologie (1).
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et Gynecologica Scandinavica först år 2004). Att den ändå inkluderats
i materialet beror på att den ingår i Saistos doktorsavhandling som
publicerades år 2001 samt uppfyller de övriga kriterierna för att
inkluderas i undersökningen (se nedan).
Tabell 1

64

Artiklar om förlossningsrädsla skrivna av finländska forskare (obstetriker,
psykiatriker, psykologer och sjukskötare/barnmorskor) publicerade i
medicinska och tvärvetenskapliga tidskrifter under åren 1993–2003
Acta
Obstet
Gynecol
Scand

Duodecim

Finlands
Läkartidning

1

2

2

2

4

3

temaartikel

4

2

6

nyheter

1

1

2

4

4

8

9

17

20

23

Typ av artikel

Birth

Br J
Obstet
Gynecol

ledare
originalartikel

1

översikt

1

1

bokrecension
kommentar

Pain

2

1

2

1

Totalt
3
9
8

1

1

debatt
Totalt

Obstet
Gynecol

1

2

1

50

Totalt publicerades under åren 1993-2003 i finländska och internationella medicinska och tvärvetenskapliga tidskrifter 50 artiklar som
behandlar förlossningsrädsla skrivna av finländska medicinska
forskare. Av artiklarna skrivna av finländska forskare framkom det
att forskare i Sverige redan i början av 1980-talet publicerat flera
artiklar om fenomenet förlossningsrädsla och att forskningen på
detta område främst gjorts i Sverige och Finland. Genom att i undersökningen inkludera motsvarande forskning om förlossningsrädsla
som gjorts av svenska forskare strävar jag efter att belysa hur
kontexten bidrar till konstruktionen av vetenskaplig kunskap. Den
första undersökningen om förlossningsrädsla gjord av svenska
forskare publicerades i tidskriften Gynecologic and Obstetric Investigation år 1981. På basis av de referenser som framkommit ur det
ovannämnda materialet och ur resultaten av sökningarna i de elektroniska tidskrifterna uppdagades sammanlagt 34 artiklar som

handlar om eller nämner förlossningsrädsla skrivna av svenska
forskare publicerade i svenska och internationella medicinska,
tvärvetenskapliga och psykologiska tidskrifter. Den första svenska
artikeln om förlossningsrädsla publicerades år 1981 och därför
inleds undersökningsperioden för det svenska materialets del med
detta år.
Tabell 2
Artiklar om förlossningsrädsla skrivna av svenska forskare (obstetriker,
psykiatriker tillsammans med psykologer och sjukskötare och/eller
barnmorskor) publicerade under tidsperioden 1981–2003

Tidskrift

originalundersökning

medicinsk
kort
klinik & kommenöversikt
rapport vetenskap
tar

debatt

Antal
artiklar

Acta Obstet
Gynecol Scand

1

Am. J Obstet
Gynecol

1

1

Birth

1

1

BJOG

1

1

2

2

3

3

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

Clin Psychology
Psychotherapy
Gynecol
Obstet Invest
J Anx
Disorder
J Midwifery &
Women´s Health
J Psychsom Obstet Gynaecol
J Psychosom
Research
J Reprod
Infant Psychol
Läkartidningen
Scand J Behav
Therapy
Totala antalet
artiklar

8

9

2

1

2

2

1

1
26

7

1

2

1

2

2

34

65

66

Det totala antalet artiklar som sökningarna gav upphov till uppgår till 84 artiklar skrivna av finländska och svenska forskare (gynekologer/obstetriker, psykiatriker och psykologer, ibland (tillsammans med) sjukskötare och/eller barnmorskor) som publicerats i
finländska, svenska och internationella medicinska, tvärvetenskapliga och psykologiska tidskrifter under tidsperioden 1981–
2003. Eftersom antalet artiklar som publicerats under undersökningsperioden är så stort fann jag det ändamålsenligt att göra en
avgränsning. Avgränsningen gjordes utgående från två kriterier;
författare och typ av artikel. Den första avgränsningen jag gjorde
innebar att endast artiklar där den första författaren var gynekolog/
obstetriker eller psykiatriker inkluderades i denna studie. Denna
avgränsning gjordes för att undersökningen uttryckligen handlar
om medicinsk kunskapsproduktion. Under analysens gång och
efter att jag gjort en första avgränsning av materialet märkte jag
snart att de finländska forskare som skrivit om förlossningsrädsla
oftast var obstetriker, i några fall samarbetade de med psykologer
eller psykiatriker. De svenska artiklarna var i sin tur oftare skrivna
av obstetriker tillsammans med psykologer eller psykiatriker, och
ofta så att obstetrikern inte är första författare. Detta tyder på att
genren är olika i Finland och i Sverige. För att göra rättvisa åt materialet och för att kunna jämföra hur forskningen framskridit inom
området i både Finland och Sverige beslöt jag att inkludera alla
artiklar där minst en av artikelförfattarna var gynekolog/obstetriker eller psykiatriker.
Uppgifterna om vem som forskat och skrivit om förlossningsrädsla visar vem som har tolkningsföreträde på området. I Finland
är det främst obstetriker och gynekologer som forskat om förlossningsrädsla medan forskningen i Sverige har setts som ett samarbete mellan gynekologer/obstetriker och psykologer. De i min undersökning inkluderade artiklarna om förlossningsrädsla har publicerats i både nationella och internationella tidskrifter riktade till (i
första hand) läkare inom olika specialiteter. Tidskrifterna som publicerat de undersökta artiklarna är såväl allmänmedicinska och tvärvetenskapliga som tidskrifter riktade till gynekologer/obstetriker

och psykiatriker och/eller psykologer. Vilka tidskrifter som accepterat dessa artiklar för publicering ger också antydningar om vilken
publik forskarna vänder sig till. Min avhandling visar att den typ
av expert som rapporterar om forskningen och var artikeln publiceras har konsekvenser för kunskapsproduktionen.
Materialet begränsades ytterligare genom att endast inkludera
ledare, översiktsartiklar, artiklar som behandlade originalundersökningar om förlossningsrädsla, temaartiklar och debattartiklar. Det
innebär att korta rapporter, kommentarer, nyheter och bokrecensioner inte analyserats för föreliggande avhandling. Det totala materialet för denna avhandling består således av totalt 45 artiklar
om förlossningsrädsla; 22 skrivna av finländska och 23 av svenska
forskare som representerar de medicinska och/eller psykologiska
disciplinerna. En av psykologen Margareta Zar och hennes kolleger
obstetrikern Barbro Wijma och psykologen Klaas Wijmas (2001a)
artiklar som ingår i materialet för denna undersökning finns inte
omnämnd i Tabellerna 3 och 4. Artikeln ”Evaluation of the Wijma
Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ) as a diagnostic test for disabling fear of childbirth” ingår i Zars (2001) doktorsavhandling, där det står att artikeln är inskickad för att publiceras. Av avhandlingen framgår inte till vilken tidskrift artikeln
skickats, och artikeln går inte att finna bland publicerade artiklar.
Att den ändå inkluderats i forskningsmaterialet motiveras av att
den är relevant för undersökningen samt att den publicerats, som
inskickad till en vetenskaplig tidskrift, i Zars (2001) avhandling
som utkom under undersökningsperioden. Som jag tidigare nämnde ingår också i materialet en artikel av Saisto och hennes kolleger
(2004) som publicerats i en medicinsk tidskrift först år 2004.
Det empiriska materialet för denna avhandling består av texter
som skrivits på svenska, finska och engelska. För att möjliggöra en
smidig läsning har jag valt att presentera samtliga citat översatta
till svenska i den löpande texten. För att läsaren skall ha möjlighet
att ta ställning till min analys av materialet finns samtliga citat också
på originalspråket. Översättningar av vissa enstaka ord finns inom
parentes i den löpande texten. Översättningen av längre citat, be-
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Tabell 3
Utvalda artiklar (43 9) ur det totala antalet artiklar (84) om förlossningsrädsla skrivna av finländska och svenska forskare och publicerade i
medicinska, tvärvetenskapliga och psykologiska tidskrifter under tiden
1981–2003

Tidskrift

68

Acta Obstetricia Gynecologica
Scandinavica

Artikel av finländsk Artikel av svensk
forskare
forskare

Totalt

8

10

American Journal of Obstetrics and
Gynecology

1

1

Birth

1

1

British Journal of Obstetrics and
Gynecology
Clinical Psychology and
Psychotherapy

2

1

1
1

1

Duodecim

4

4

Finlands Läkartidning

11

11

Gynecologic and
Obstetric Investigation
Journal of Anxiety
Disorders
Journal of Psychosomatic Obstetrics
and Gynecology

3

3

1

1

4

4

Journal of Psychosomatic Research

1

1

Läkartidningen

1

1

9

Obstetrics & Gynecology

2

2

Pain
Scandinavian Journal of
Behaviour Therapy

1

1

Totalt

21

1

1

22

43

Totalt har 45 artiklar analyserats, i denna siffra ingår Zar och hennes kollegers
(2001a) artikel Evaluation of the Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ) as a diagnostic test for disabling fear of childbirth samt Saisto och
hennes kollegers (2004) artikel Norepinephrine, adrenocorticotropin, cortisol and
beta-endorphin in women suffering from fear of labor: responses to the cold pressor
test during and after pregnancy.

stående av flera ord, hela meningar eller stycken, finns i regel i fotnoter nere på sidan. Översättningar av hela tabeller finns som bilagor. I Bilaga 1 finns en tabell över samtliga analyserade artiklar
med en kort beskrivning av undersökningens syfte och metoder.

4.2.1 Tidskrifterna
I detta avsnitt ger jag en kort presentation av de tidskrifter där de
för min avhandling undersökta artiklarna har publicerats. Tidskrifterna presenteras i alfabetisk ordning med de finländska,
svenska och internationella tidskrifterna skilt för sig. Avsikten med
presentationen är att ge en uppfattning om i vilken typ av tidskrifter
forskarna publicerat sina rön. Vem som är målgruppen, vilken
instans som ansvarar för utgivningen samt vad syftet uppges vara
granskas i denna översikt.

4.2.1.1 Medicinska tidskrifter utgivna i
Finland
Suomen Lääkärilehti (Finlands Läkartidning) är den ledande allmänmedicinska tidskriften riktad till läkare i Finland och ges, sedan år
1922, ut av läkarnas fackorganisation Finlands Läkarförbund (94
procent av alla läkare i Finland hör till organisationen 10). Alla läkare
och läkarstuderande får Finlands Läkartidning som medlemsförmån.
Den utkommer en gång i veckan och uppger som sitt syfte att sprida
ny information, upprätthålla etiska värderingar och kunnande i
anknytning till läkaryrket samt fungera som utbildnings- och
fackligt organ för medlemskåren. Innehållet i tidskriften består av
ledare med medicinskt innehåll, artiklar om originalundersök10

Medlemsantalet var 21 409 i början av år 2008 (Finlands Läkarförbund 2008).
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ningar inom medicinens alla specialområden och översikter. Artiklarna behandlar frågor om medicin, hälso- och sjukvård, utbildning
och fackföreningsverksamhet. Dessutom publiceras litteraturöversikter, kolumner om medicin, hälsovård, utbildning och professionella organisationers aktiviteter samt insändare.
Tidskriften Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim (Den Medicinska Tidskriften Duodecim) ges ut av Finska Läkarföreningen
Duodecim; ett vetenskapligt sällskap för läkare och medicine studerande, grundat år 1881, med cirka 18 000 medlemmar. Föreningens syfte är att stöda läkarna i deras utveckling av sin yrkeskunskap
samt i yrkesutövningen genom att understöda medicinsk forskning
och idka informations-, utbildnings- och publikationsverksamhet.
Som medlemmar i föreningen prenumererar cirka 85 procent av
de finländska läkarna på Duodecim som utkommer med 24 nummer per år. Den har publicerats sedan år 1885 och är därmed den
äldsta allmänmedicinska tidskriften på finska som koncentrerar
sig på kliniska frågor. Innehållet består av översikts- och originalartiklar, ledare, nyheter och kolumner.

4.2.1.2 Svenska medicinska tidskrifter
Den svenska Läkartidningen grundades år 1904. Den är en medicinskt vetenskaplig tidskrift och Sveriges läkarförbunds språkrör
som utkommer med 42 nummer i året. Sedan år 2006 får alla yrkesverksamma och pensionerade medlemmar i Sveriges läkarförbund
Läkartidningen som medlemsförmån (tidigare ingick den inte som
medlemsförmån utan man prenumererade på den). Innehållet
består av referentgranskade artiklar, nyheter och reportage om
bland annat läkarfackliga frågor, sjukvårdspolitik och forskning
samt debattinlägg. Målsättningen uppges vara att bidra till läkarkårens fortbildning och att ge information i medicinska och fackliga
frågor, spegla utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt vara
opinionsbildande organ för Läkarförbundet.

4.2.1.3 Internationella medicinska, tvärvetenskapliga
och psykologiska tidskrifter
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica är the Nordic Federation
of Societies of Obstetrics and Gynecology (NFOG:s) officiella
vetenskapliga publikation (ges sedan år 2006 ut av Taylor & Francis) och utkommer en gång i månaden. NFOG består av de fem
nordiska ländernas (Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige) nationella föreningar för gynekologer och obstetriker. Målet
med organisationen är att främja det vetenskapliga och praktiska
samarbetet mellan de nordiska gynekologerna och obstetrikerna
samt att bidra till utvecklingen av detta specialområde. Tidskriften
är kliniskt inriktad och publicerar artiklar om alla aspekter av
gynekologin och obstetriken.
American Journal of Obstetrics and Gynecology (”The Gray Journal”)
publiceras av Elsevier och är den officiella tidskriften för flera sammanslutningar inom det gynekologiska/obstetriska området i
Nordamerika 11. Den uppger sig vara den mest citerade tidskriften
inom det gynekologiska och obstetriska området. Tidskriften grundades år 1896 under namnet American Journal of Obstetrics and
Diseases of Women and Children och gavs ut under det namnet mellan
åren 1896 och 1919. Sedan år 1920 ges den ut under det nuvarande
namnet. Tidskriften utkommer en gång i månaden och riktar sig
till obstetriker och gynekologer. Den innehåller artiklar om obstetriska/gynekologiska frågor och kvinnors hälsa, gällande allt från
fostermedicin till gynekologisk onkologi.
Birth: Issues in Perinatal Care publiceras av Blackwell Publishing
sedan år 1975 och utkommer en gång i kvartalet. Birth är en tvärvetenskaplig tidskrift, vars uppgift är att publicera original- och
översiktsartiklar om forskning kring graviditet och förlossning. Den
11

American Gynecological and Obstetrical Society, Association of Professors of
Gynecology and Obstetrics, Central Association of Obstetricians and Gynecologists,
Pacific Coast Obstetrical and Gynecological Society, Society of Gynecologic Surgeons, Society for Maternal-Fetal Medicine, South Atlantic Association of
Obstetricians and Gynecologists.
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riktar sig till vitt skilda professionella grupper, från läkare och vårdpersonal till samhällsvetare, men också till amningsrådgivare och
andra som arbetar med frågor som berör kvinnor och barn runt
tiden för födelsen.
BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, tidigare
British Journal of Obstetrics and Gynaecology, är en redaktionellt
obunden tidskrift ägd av brittiska Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists och publicerad av Blackwell (fram till år 2004
publicerades den av Elsevier). Tidskriften har utkommit sedan år
1902, då det första numret av The Journal of Obstetrics and Gynaecology
of the British Empire, som tidskriften hette då, publicerades. Den
publicerar referentgranskade artiklar inom alla områden inom
obstetriken och gynekologin. Tidskriften utkommer en gång i
månaden.
Clinical Psychology & Psychotherapy är en internationell tidskrift
vars syfte uppges vara att hålla kliniska psykologer och psykoterapeuter à jour med utvecklingen inom deras områden. Tidskriften
som utkommit sedan år 1996 innehåller forskningsartiklar, utvärderingar av nya eller existerande mätredskap, kortare artiklar
om intressanta kliniska material och bokrecensioner. Läsekretsen
som tidskriften riktar sig till uppges förutom de ovannämnda också
vara professionella inom hälso- och socialvården.
Den internationella tidskriften Gynecologic and Obstetric Investigation publiceras av Karger och utkommer med åtta nummer årligen. Tidskriften grundades år 1895 under namnet Monatsschrift
für Geburtshilfe und Gynäkologie, hette 1946–1969 Gynaecologia och
under åren 1970–1977 Gynecologic Investigation. I artiklar om originalundersökningar rapporteras internationella forskningsresultat
inom alla områden inom gynekologi, obstetrik och reproduktion.
Journal of Anxiety Disorders är en tvärvetenskaplig tidskrift som
publicerar teoretiska och översiktsartiklar om forskning gällande
ångeststörningar hos människor i alla åldersgrupper. Tidskriften
riktar sig till psykologer, psykiatriker och beteendeterapeuter. Tidskriften utkommer åtta gånger per år sedan år 1987 och publiceras
av Elsevier.

Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology är the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology:s
(ISPOG) officiella tidskrift. Medlemskap i ISPOG erhålls genom
medlemskap i en av de nationella sammanslutningarna för psykosomatisk obstetrik och gynekologi som finns i flera länder (eller
som individuell medlem). Finland har ingen egen förening, men
den svenska föreningen leds av ordföranden för ISPOG 12, professorn i psykologi Klaas Wijma som flitigt deltagit i forskningen om
förlossningsrädsla. ISPOG har som mål att befrämja studiet av
psykobiologiska och psykosociala, etiska och mångkulturella problem inom obstetriken, gynekologin, kvinno- och reproduktiv
hälsa.
Tidskriften grundades år 1982 för att erbjuda ett tvärvetenskapligt forum för gynekologer, psykologer, psykiatriker och andra
intresserade av psykosociala och psykosomatiska aspekter av
kvinnors hälsa. En annan viktig faktor som uppges är att den skall
uppmuntra gynekologer och obstetriker att fästa större uppmärksamhet vid dessa viktiga aspekter i deras profession. Tidskriften
publiceras en gång i kvartalet av Taylor & Francis Group och innehåller ledare, artiklar om originalundersökningar, översikter,
insändare, bokrecensioner och annonser.
Journal of Psychosomatic Research är den officiella tidskriften för
the European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and
Psychosomatics (EACLPP). EACLPP:s mål är att förbättra behandlingen inom hälsovården av patienter med psykiatriska störningar
och psykologiska problem. Tidskriften är också ansluten till The
International College of Psychosomatic Medicine (ICPM). Organisationens mål är att främja utvecklingen inom den psykosomatiska
medicinen samt samarbetet mellan forskare, utbildare och praktiker
inom psykosomatisk medicin. Den tvärvetenskapliga tidskriften
täcker alla aspekter av förhållandet mellan medicin och psykologi.
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I skrivande stund, i oktober 2008, fungerar Klaas Wijma som ordförande för
ISPOG samt den svenska föreningen för psykosomatisk obstetrik och gynekologi.
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Artiklar för denna tidskrift skall handla om sjukdom och patienter
snarare än studier om friska populationer. Innehållet består av
referentgranskade artiklar, ledare och översikter. Tidskriften som
ges ut av Elsevier utkommer en gång i månaden sedan år 1956 och
riktar sig till en publik av forskare inom psykiatrin.
Obstetrics & Gynecology, känd som ”The Green Journal”, är
American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) tidskrift som publiceras av Lippincott Williams & Wilkins. Den utkommer en gång i månaden sedan år 1953 och uppges av ACOG
vara en av de mest respekterade och konsulterade tidskrifterna inom sitt område. Innehållet består av artiklar om originalundersökningar och fallbeskrivningar om bland annat ny medicinsk teknik
och förlossningsvård.
Tidskriften Pain är the International Association for the Study
of Pain®:s (IASP ®) tidskrift och den publiceras sedan år 1975 av
Elsevier. IASP® är en organisation öppen för alla verksamma inom
hälsoprofessioner som är intresserade av forskning om och vård
av all slags smärta. Tidskriften utkommer med 18 nummer per år
och artiklarna handlar om originalundersökningar om olika
aspekter av smärta.
Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, som sedan år 2002 heter
Cognitive Behaviour Therapy, publiceras av Routledge i samarbete
med den svenska Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) som är
en intresseförening för kognitiv beteendeterapi. Den tvärvetenskapliga tidskriften utkommer en gång i kvartalet och har publicerats sedan år 1973. Innehållet i tidskriften som i första hand riktar
sig till kliniska psykologer och psykoterapeuter består av artiklar
om teoretiska frågor, experimentella och andra empiriska studier
samt av översikter, fallstudier, korta rapporter och bokrecensioner.

4.3 METOD

4.3.1 Kvalitativ dokumentanalys
En kvalitativ dokumentanalys passar bra för studiet av hur en profession formar sina kunskapsanspråk i facktidskrifter. Skribenterna
av vetenskapliga artiklar representerar den egna professionens syn
på fenomenen i sina texter som kan benämnas dokument. Dokumentanalysen som metod erbjuder också forskaren möjlighet att
följa med utvecklingen under en längre tidsperiod. Materialet för
denna undersökning består av artiklar i vetenskapliga tidskrifter,
alltså dokument, under en tidsperiod på mer än 20 år (mellan åren
1981 och 2003). Vid analysen av ett kvalitativt material är det fruktbart att använda flera olika analysmetoder. För att kritiskt kunna
granska argumentationen i texterna använder jag vid analysen av
dessa dokument den nya retoriken som hjälpmedel. Genom en
intensiv närläsning av texterna och med retorikanalys som hjälpmedel analyseras de vetenskapliga artiklarna som utgör materialet
för denna undersökning. En intensiv närläsning av texten har flera
fördelar. En av dem är att en del av innehållet i materialet kan sägas
”ligga dolt under ytan” och detta textens latenta budskap går endast
att hitta genom en intensiv närläsning (Esaisson, Gilljam, Oscarsson
& Wängnerud 2003, 233).
Inom samhällsvetenskaperna finns i dag alltfler texter som handlar om forskning om skriftliga alster och dokumentation (Platt
1981a; Stillar 1998; Prior 2003; 2004, 375; Bergström & Boreus 2005).
Platt (1981a, 31) framhåller att man inte kan kalla dokumentanalys
en distinkt metod eftersom användandet av dokument inte säger
något om hur man analyserar dem. Det skrivna ordet är ändå en
av det moderna samhällets grundstenar och den sociologiska vetenskapens pionjärer såg forskning i vilken existerande material används som ett viktigt forskningsverktyg (Macdonald & Tipton 1993;
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Prior 2003; 2004). Dokumentanalys innebär således att dokument
används som källmaterial för undersökningen, och analysen av
materialet kan ske med hjälp av olika analysmetoder. En induktiv
strategi kan sägas fungera bäst vid dokumentanalys eftersom
forskaren inte har någon kontroll över materialets form och kvantitet (Platt 1981b).
Dokument är ofta (men inte alltid) något man kan läsa och som
beskriver någon aspekt av den sociala verkligheten. Dokument som
är avsedda att läsas som förmedlare av objektiva fakta är också
socialt producerade och kan aldrig anses ha ett statiskt och färdigt
innehåll. De har producerats i en viss kontext, av personer med
vissa intentioner och med en viss publik i sikte. Dokumenten måste
studeras i sina sociala sammanhang för att man skall kunna veta
hur de kommit till och hur de fungerar. När dokumenten analyseras
bör man ställa frågor om innehållet, men också om hur och av vem
dokumentet är producerat och till vem det är riktat (Macdonald &
Tipton 1993; Prior 2003; 2004). I denna undersökning innebär dokument artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, som handlar
om eller nämner förlossningsrädsla, skrivna av gynekologer/
obstetriker, psykiatriker och psykologer.
Dokumenten kan sägas delta i det sociala samspelet på två sätt,
vilket också påverkar analysen av materialet. Dokument kan för
det första ses som behållare för innehållet samt för det andra som
självständiga aktörer (Prior 2004). Lika viktig som analysen av
meningsinnehållet är analysen av dokumenten i sig, de skall alltså
inte endast ses som ting eller behållare för innehållet. Prior (2004,
388) framhåller att dokument som aktörer innebär att dokumenten
bidrar till struktureringen av identiteter, förhållanden, samhället
och sociala relationer. Dokumentperspektivets betydelse kan belysas genom att undersöka vem som forskar om förlossningsrädsla,
hur man skriver om det och var dessa artiklar publiceras. Forskarnas texter visar att de legitimerar sina argument genom att hänvisa till tidigare publicerade artiklar. Var forskningsresultat och
översikter publiceras har en stor betydelse (Prior 2003, 130). Dokumentanalys kan alltså ses som en tvådelad analysmetod. Den kun-

skap man får genom analysen av hur dokumenten har producerats,
av vem och för vem bör relateras till den kunskap som studiet av
innehållet ger. Dokument innehåller antaganden och begrepp som
reflekterar dokumentets skapare och dess tilltänkta publik, samt
de personer eller händelser som behandlas i dokumentet (Prior
2003, 48). Texter representerar inte endast en aspekt av världen,
utan deltar också i skapandet av denna värld. Dokument kan anses
delta i strukturerandet av sociala relationer och identiteter. Detta
innebär också att det inte är enbart innehållet i dokumenten som
måste granskas, utan också användningen av dem. Analys av
dokument är också viktigt eftersom dokumentation är ett sätt att
synliggöra saker och fenomen (Prior 2003, 51–52).
Gällande analysen av innehållet kan man säga att eftersom dokument har ett innehåll så måste också det analyseras. I stället för
att direkt fokusera på vad orden, meningarna, styckena eller dokumentet har för betydelse är det mera meningsfullt att fråga vad
man hänvisar till i ett dokument och hänvisningarna bör studeras
i sin kontext. Vad folk gör med orden är intressantare än att enbart
försöka hitta en ”mening”. Förhållandet mellan upptäckaren/
skribenten och det han/hon undersöker moduleras genom texten
(Prior 2003, 126). Vetenskap kan sägas skapas eller göras genom
ord. Genom att med hjälp av den nya retoriken analysera forskares
texter som publicerats i medicinska tidskrifter kan jag utöver analysen av argumentationen också beakta formen på argumentationen.
Min analys kan alltså sägas utgöra en kombination av retorikoch dokumentanalysens tankegångar. Dokumentanalysen är nyttig
vid insamlandet av material i och med att den hjälper mig att kartlägga materialet samt spåra interaktioner mellan olika dokument
och aktörer. Retorikanalysen utgör ett verktyg för hantverket. I
fokus för min analys ligger idéerna, och inte de enskilda aktörerna.
Man kan dock inte förbis eatt varje text har en eller flera avsändare,
det vill säga skribenter. Prior (2003, 11–12) påpekar dock att det är
viktigt att inte fokusera på den enskilda aktören eftersom existensen
av texter förutsätter sociala och organisatoriska produktionspro-
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cesser, snarare än enskilda akter av genialitet och inspiration.
Genom att som Michel Foucault (1979) tala om ”author-function”
och inte fokusera på skribenten kan man flytta över de kreativa
och produktiva funktioner som vanligtvis förknippas med författaren till en text till andra agenter (till exempel läsare eller förläggare). Prior (2003, 90) hänvisar också till att man kan se en författare
som en ”svart låda”, i den betydelse som Bruno Latour (1987) ger
begreppet. För att få veta hur dokument produceras, används och
verkar i det dagliga livet så måste denna ”låda” öppnas och
undersökas (Prior 2003, 90).

4.3.2 Retorikanalys
Retorik och retorikanalys är inte en metod, den har många traditioner och olika användningssätt. Den nya retorikens tre främsta
representanter som alla beskrivs ha bidragit till att återupprätta
ä Perelman och Steretorikens anseende är Kenneth Burke, Chaim
phen Toulmin. De har alla olika syn på retoriken. Burke strävar
efter att förstå den mänskliga aktivitetens allmänna förutsättningar
och motiv. Retoriken kommer in i bilden genom att Burke intresserar sig för vilken roll retoriken har i den mänskliga aktiviteten
genom formandet av den symboliska ordningen. Perelman och
Toulmin är å sin sida intresserade av argumentation och strävar
efter att föra fram en teori för analys av argumenterande text. Toulmin granskar argumentens komponenter och förhållandet mellan
dem (Summa 1996).
I min undersökning använder jag mig av den nya retorik, eller
filosofiska argumentationsteori, som är en utveckling och sammankoppling av Aristoteles dialektik och retorik som Perelman
representerar. Retorikanalys innebär i detta fall en studie av hur
människor övertalar andra. I och med att retorikanalysen koncentrerar sig på textanalys och inte på produktion av text fungerar
den bra som redskap för att analysera vetenskapliga artiklar. Syn-

vinkeln är alltså snarare analytikerns än talarens (Rosengren 2004,
8–10). Objektet för den nya retoriken är studiet av de dialektiska
resonemangen, och villkoren för deras framförande. Dialektiska
resonemang strävar, genom att ställa argument mot argument, efter
att övertala och komma till vidare insikter. De grundar sig på åsikter
och syftet är att få en tes accepterad eller förkastad (Perelman 2004,
30–33). Målet med retoriken, liksom med argumentationen, är att
övertyga. Påverkningsmedlen kan delas in i logos (som är själva
argumentet), ethos (retorns uppfattning om sin publik) och pathos
(publikens förmåga att ta till sig argumentet). Retorikanalysen
intresserar sig för själva texten, men inte enbart dess sakinnehåll
utan också dess form, samt textens möjligheter till påverkan (Kakkuri-Knuuttila 1999; Perelman 2004). Palonen och Summa (1996,
11) håller med om att sättet att presentera argument inte är irrelevant. Formen och sättet att framställa argument är lika viktiga som
textens innehåll. Förekomsten av olika troper, som innebär användningen av ord i annan betydelse än den normala, och deras
betydelse vid skapande av trovärdighet är av centralt intresse för
retorikanalysen. Retorikanalysen är också fruktbar i detta arbete i
och med att dess objekt är texters sociala samband. Den retoriska
situationen innefattar talaren, publiken samt talets forum, vilka är
sociala begrepp. Vem som talar och till vem samt under vilka omständigheter det sker kan sägas vara socialt konstruerat (Kakkuri-Knuuttila 1999, 235). Obstetrikerna/gynekologerna, psykiatrikerna och psykologerna som författat artiklarna riktar sig i första
hand till en publik bestående av andra professionella.
Centrala delar i den nya retoriken är för det första förhållandet
mellan den som argumenterar och publiken, för det andra argumenteringens premisser och slutligen själva argumenteringen. Till skillnad från den klassiska retoriken med sin betoning på vältalighet
omfattar den nya retoriken allt slags tal och text, som riktar sig till
alla potentiella åhörarskaror, både universella och specifika auditorier. Gällande den första aspekten om förhållandet mellan retorn
och publiken kan sägas att en text bestäms (medvetet eller omedvetet) av dem som den gör anspråk på att rikta sig till, vilket innebär
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att auditoriet bestämmer argumentationen. Talaren eller skribenten
bör alltså anpassa sig till auditoriet. Åhörarskaran kan definieras
som alla de som talaren vill påverka genom sin argumentation.
När man talar till en universell publik förutsätts argumentationen
vara övertygande, medan talaren kan försöka övertyga en specifik
publik genom att appellera till publikens intressen (Perelman 2004;
Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971). En universell publik kan bestå
av ”vem som helst”, den utgör alltså skribentens eller talarens
personliga föreställning om en generell publik. Begreppet universell
publik beskrivs som en kultur-, tids- och platsbunden standard utan
empiriskt innehåll som visar vad man kan, kontra inte kan, hänvisa till om man vill motivera värdepåståenden (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971). Perelmans syn på en universell publik som
ett kriterium för god argumentation har senare kritiserats. Det har
hävdats att en universell publik som en allmän standard är oanvändbar när man försöker tillämpa den i konkreta situationer (Summa 1996, 68-69). Föreställningen om en universell publik styr analysen till en mycket allmän nivå (Summa 1989, 103-104). I verkligheten finns det inga universella varelser som en skribent kan rikta
sig till. Den universella publiken består alltid av verkliga människor som sinsemellan är mycket olika (Vuori 2004, 100).
För det andra beaktar den nya retoriken det faktum att en argumenterande text eller ett tal alltid utgår från en viss publik, vilket i
sin tur innebär att det från början finns vissa antaganden om vad
som kan åberopas för att öka uttalandets trovärdighet. Dessa antaganden utgör ett slags föravtal mellan kommunikationens parter.
Detta ”avtal” utgör grunden för att kommunikationen skall lyckas
(Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971; Kakkuri-Knuuttila 1999). Målet
med argumentation är att överföra det godkännande som premisserna har till slutsatserna, och inte att bevisa slutsatserna. För den
som argumenterar gäller det att anpassa sig till auditoriet genom
att välja utgångspunkterna för talet. Utgångspunkterna kan vara
antingen det verkliga, vad som anses vara sant eller falskt, eller
det som är att föredra, det vill säga vad som är bra eller dåligt (Perelman 2004, 49-51). Med hjälp av den samhällsvetenskapliga reto-

rikanalysen kan man undersöka vilka utgångspunkterna eller premisserna för argumentationen är.
Den tredje delen i Perelmans nya retorik är de tekniker, eller de
språkliga resurser, som den som argumenterar har till sitt förfogande när han/hon bygger upp argumentens trovärdighet. När man
analyserar frågor som framförs i samband med varandra kan man
se på vad som sammankopplas och vad som särskiljs. Argumentationsteknikerna kan således sägas vara associativa eller dissociativa.
Dissociativa eller särskiljande argument strävar efter att skilja åt
element som språket tidigare har sammankopplat med varandra,
så kallade filosofiska par, och hjälper oss därmed att omstrukturera
vår kunskap (Perelman 2004; Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971).
De associativa argumenten kan delas in tre kategorier. Den första
kategorin omfattar de kvasilogiska argumenten som kan jämföras
med logiskt tänkande. Argumenten förutsätter dock ett godkännande av vissa icke-formella påståenden som möjliggör tillämpningen
av argumenten. Genom att använda argument ur den andra kategorin, argument som baseras på verklighetens struktur, visar man
att påståendet korrelerar med ett tidigare godkänt förslag eller faktum. Man utgår alltså från det som redan accepteras för att få något
annat erkänt. När det gäller argument som baseras på verklighetens
struktur hänvisar man antingen till successionsförbindelser, som
till exempel orsak och verkan (fenomen som befinner sig på samma
nivå) eller till koexistensförbindelser, som exempelvis förhållandet
mellan en person och hennes handlingar där fenomenen ligger på
olika nivåer. Den tredje kategorin, argument som strukturerar verkligheten, utgår från ett enskilt fall som görs till ett prejudikat, en
modell eller en allmän regel på vilken slutledningen kan grundas.
Inom denna kategori kan man använda modeller, exempel, illustrationer, analogier och metaforer. En argumentation som bygger
på en rad exempel försöker röra sig från enskilda fall i riktning
mot en generalisering. I en del fall är regeln redan godtagen och då
tjänar exempelargumentationen som en illustration till regeln. Ett
enskilt fall kan också sägas fungera som modell eller anti-modell,
om det inte fungerar som exempel eller illustration (Perelman 2004).
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Analogier hävdar att det råder en likhet mellan två förhållanden
vilket betyder att a förhåller sig till b som c förhåller sig till d. Med
hjälp av en analogi kan man förklara en okänd omständighet med
en annan. En metafor är ett slags jämförelse genom vilken man
kan ge språket olika nyanser eller med hjälp av vilken ett redan
känt fenomen kan förklara ett nytt fenomen. Metaforer skapas ofta
genom analogier (Perelman, 2004, 137–147).
Den nya retoriken kan ses som ett sätt att kritiskt granska en
text. Allt tal och all text som är avsedd att övertala eller övertyga
kan granskas genom retorikanalys. Man frågar vilka argument,
vilkas syfte är att övertyga och övertala, som används och således
hur läsaren övertygas eller övertalas. Retorikbegreppets utvidgning
innebär alltså att retorikanalys kan tillämpas också på annat
material än det offentliga talet. Det handlar inte endast om vad en
retor uttalar, den nya retoriken innefattar också en analys av hur
budskapet framförs och vilka sociala aspekter kommunikationen
har. Textens påverkan på samhället och samhällets inverkan på uppkomsten av texten är, förutom textens struktur och innehåll, av
intresse för den nya retoriken. Eftersom allt tal som är avsett att
övertala eller övertyga, enligt Perelman (2004, 182–183), är mål för
retorikanalys kan man med hjälp av den nya retoriken göra en
kritisk textanalys och därmed undersöka fenomen i vårt moderna
samhälle.
För att klarare utläsa argumentationen i artiklarna använder jag
mig av den nya retoriken som ett analytiskt redskap vid läsningen
av materialet. Detta gör jag genom att granska vilka retoriska medel
för övertalning som skribenterna använder sig av i sina texter, hur
de används och vilken betydelse de har för uppkomsten av vetenskaplig kunskap om fenomenet förlossningsrädsla. Retorikanalysen
som metod passar bra ihop med det valda teoretiska perspektivet
och forskningsmaterialet. Genom att analysera vetenskapliga texter
som producerats under en viss tid i en viss kontext strävar jag efter
att synliggöra den retorik som byggs upp i texterna. Med retorikanalysens hjälp kan jag distansera mig från texten och ”göra den
främmande” genom en kritisk läsning av den. Jag har inte koncen-

trerat mig på att försöka identifiera alla troper i texterna. I min
analys av de vetenskapliga artiklarna om förlossningsrädsla fokuserar jag på vad som sägs, argumenten eller logos, och på argumentationens premisser. Det innebär att jag ser citat ur materialet
som mycket viktiga för att illustrera min analys och för min berättelse. Vid urvalet av citat har jag strävat efter att välja citat ur
både de svenska och de finländska forskarnas artiklar för att kunna
jämföra retoriken.

4.3.3 Kontrastering
Komparativa eller kontrasterande studier av länder är på många
sätt teoretiskt, metodologiskt och empiriskt problematiska. Kvantitativt inriktade sociologiska studier har en längre tradition av komparativa metoder medan kvalitativa undersökningar stöter på större metodologiska problem bland annat i och med att de inte strävar
efter allmänt generaliserbara resultat (Bergman 2002, 59). I dagens
komplexa värld är frågan om jämförande forskning också annorlunda än förr. Globaliseringen skapar nya möjligheter för kunskap
och idéer att spridas och nationsgränserna är i detta avseende inte
lika betydande i dag som förr. De kulturella villkoren formar vår
kunskap, men specifika nationella karakteristika influeras också
av andra kulturer. Bilden kompliceras ytterligare av kulturella,
sociala och etniska gränser inom olika länder (Øyen 1990, 7).
Jämförande undersökningar kan ändå sägas ha många fördelar.
Med hjälp av jämförande studier kan man urskilja generella mönster, synliggöra variationer och presentera en mera nyanserad bild
av det undersökta fenomenet. Komparativa studier hjälper också
till att rekonstruera fenomen och därmed ”öppna en svart låda”
(Bergman 2002, 58; Latour, 1987). Genom att i denna undersökning
inkludera en jämförelse av de finländska forskarnas argumentation
och retorik gällande förlossningsrädsla med de svenska forskarnas
kan sådant som annars skulle bli osynligt synliggöras. Att undersöka medicinska texter producerade av forskare i två olika länder
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och verksamma inom olika medicinska kulturer är ett metodologiskt grepp som erbjuder möjligheter till kritisk distans till texterna. I och med min bakgrund som praktiserande barnmorska har
jag medicinsk och vårdvetenskaplig kunskap och erfarenhet om
fenomenet som jag undersöker. Denna personliga kontakt med
forskningsobjektet kan ses som både positiv och negativ. Bakgrundskunskapen och informationen om ämnet har underlättat
litteratursökningen samt min förmåga att tillgodogöra mig innehållet i materialet. Denna kunskap kan också innebära svårigheter
i att distansera sig från materialet och granska det kritiskt. Med
hjälp av retorikanalysen och kontrasteringen strävar jag efter att
undersöka hur de kulturella och sociala villkoren formar kunskapen, hur kulturen tränger in i och påverkar den vetenskapliga
kunskapen om graviditet och förlossning.
Genom småskaliga komparationer kan man upptäcka processer
och mekanismer bakom sociala fenomen, som förklarar hur och
varför angelägenheter blivit det de är i dag (Bowen & Petersen 1999,
1-2). Sociologen Solveig Bergman (2002) påpekar i sin studie om
feministiska rörelser i Finland och Västtyskland att forskaren
genom att kontrastera två fall kan synliggöra både nationella särdrag och allmänna trender. Att som utomstående se på hur ett fenomen uppfattas och beskrivs i ett annat land ger en möjlighet att
kritiskt granska det och relatera denna kunskap till motsvarande
fenomen i det egna landet. Genom kontrastering kan också sociala
teorier verifieras. En kontrastiv analys kan hjälpa att framhäva det
undersökta fenomenets känslighet för sociala och kulturella influenser. En studie av ett fall, som sedan kontrasteras med ett eller
flera andra fall kan belysa de val som gjorts i respektive fall (Bowen 1999, 137).
För att reducera skillnaderna mellan fallen som undersöks kan
man begränsa analysen till samhällen i en viss region. Bergman
(2002, 59) hävdar att för att en kontrasterande undersökning skall
vara meningsfull är det viktigt att länderna som undersöks skiljer
sig från varandra, men att de också har vissa likheter. Länderna i
min studie, Finland och Sverige, har ett gemensamt historiskt för-

flutet och är vid en första anblick mycket lika. Tidigare forskning
har visat att svenska politiska reformer ofta har imiterats i Finland
med några års fördröjning (Karvonen 1981). Således är det också
intressant att studera dessa två länder där det ena landet har tagit
modell av det andra i byggandet av sin välfärdsstat. Både Sverige
och Finland är i dag nordiska välfärdsstater med ett väl utbyggt
och organiserat hälsovårdssystem, vilket är en relevant omständighet för min forskning. Vid första anblicken ser hälsovården lika ut
men en närmare granskning visar att det förekommer institutionella
skillnader och skillnader i hur förlossningsrädsla uppfattas och
behandlas. En granskning av forskning om förlossningsrädsla i just
dessa två länder motiveras ytterligare av att största delen av forskningen om detta fenomen har skett i Sverige och Finland. Den hälsosociologiska forskningen har hittills utnyttjat komparativa eller
kontrasterande studier i mycket liten utsträckning, trots de fördelar
detta perspektiv för med sig (Wrede, Benoit, Bourgeault, van Teijlingen, Sandall & DeVries, 2006). Hur lokaliserade diskurserna är
kan man visa genom att jämföra två länder som förefaller vara
mycket lika. Resultatet påverkas givetvis också av om man poängterar skillnaderna eller likheterna.

5 ATT DEFINIERA OCH MÄTA
FÖRLOSSNINGSRÄDSLA
5.1 Inledning
Frågan om hur vetenskaplig kunskap skapas är avhandlingens
övergripande forskningsfråga som jag strävar efter att besvara i
samtliga empiriska kapitel. Detta kapitel inleder avhandlingens
empiriska del, som består av fyra kapitel. Kapitel fem undersöker
hur en ny medicinsk kategori, förlossningsrädsla, introduceras inom medicinsk forskning. Kapitel sex handlar om hur forskarna legi-
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timerar sitt intresse för förlossningsrädsla som en medicinsk kategori. Kapitel sju granskar hur forskningen skapar förlossningsrädsla i termer av olika medicinska diagnoser. Kapitel åtta diskuterar vilka eventuella påföljder en ny medicinsk kategori eller diagnos kan ha för gravida och födande kvinnor samt för vårdsystemet.
Genom att analysera vetenskapliga artiklar där forskare bygger
upp sin argumentering om förlossningsrädsla som ett medicinskt
fenomen belyser jag hur vetenskap görs i termer av vetenskap i
görande (Latour 1987). Redogörelserna för vetenskapliga undersökningar samt övrig argumentering för förlossningsrädsla som
medicinskt problem, som forskarna beskriver i sina artiklar, innebär
att vetenskapliga ”fakta” produceras. Kontextbundna utgångspunkter osynliggörs genom den objektiva kunskap som den vetenskapliga diskursen säger sig producera. Föreställningar om att
naturvetenskapen alltid är en mätning av det neutrala och ”naturliga” ifrågasätts genom att jag visar hur samhällskontexten formar
vetenskaplig kunskap. Vetenskaplig kunskapsproduktion undersöks här som social och retorisk verksamhet. Legitimeringen av
tidigare forskning, som kan sägas vara social verksamhet, bidrar
till byggandet av vetenskaplig kunskap.
Jag strävar efter att synliggöra sociala och kulturella antaganden
som bidrar till formandet av förlossningsrädsla som ett medicinskt
fenomen. I kapitel fem fokuserar jag på introduktionen av förlossningsrädsla inom medicinsk forskning i Sverige och i Finland.
Jag undersöker hur vetenskaplig kunskapsproduktion går till och
bidrar till att ett begrepp, förlossningsrädsla, introduceras och utvecklas som en medicinsk kategori. Hur har förlossningsrädsla
kommit att definieras i termer av en medicinsk kategori? Vad är
förlossningsrädsla enligt forskare inom den medicinska vetenskapen? Det är också av intresse hur forskarna mäter och definierar
förlossningsrädsla. Rädsla under graviditeten och inför förlossningen är ett reellt fenomen. Det finns kvinnor som är rädda för att
föda barn. Men genom att inkludera begreppet förlossningsrädsla
som ett intresseområde i den (psykosociala) obstetriska forskningen
bidrar den medicinska vetenskapen och professionen till att kon-

struera denna rädsla som ett vetenskapligt faktum. Genom att i
olika forskningsprojekt undersöka förekomsten av, orsaker till och
uttryck för förlossningsrädsla skapas fenomenet förlossningsrädsla
som en distinkt enhet, som en ”svart låda” för den medicinska
vetenskapen. Forskarna producerar texter baserade på sina undersökningar om förlossningsrädsla där de genom retoriska medel
skapar vetenskaplig kunskap om det undersökta fenomenet.
I detta första av avhandlingens empiriska kapitel undersöker
jag hur svenska och finländska forskare i den vetenskapliga, och i
stor utsträckning obstetriska, forskningslitteraturen för in fenomenet förlossningsrädsla samt hur de beskriver metoder för att mäta
och definiera denna rädsla. En viktig fråga som kommer att behandlas är hur medicinsk kunskap om förlossningsrädsla skapas i
texterna. Innebörden och definitioner av begreppet förlossningsrädsla diskuteras. Genom att undersöka förlossningsrädsla som ett
medicinskt fenomen expanderar obstetriken sitt kunskapsområde
till att inbegripa den gravida kvinnans psyke och hennes känslor
inför födandet. Historikern Christina Jansson (2008) har påpekat
att det i Sverige från mitten av 1970-talet skedde en psykologisering
av graviditet och födande, vilket ledde till att kvinnors oro och
rädsla sjukliggjordes.

5.2 Förlossningsrädsla “upptäcks”
I början av 1980-talet introducerade tre svenska läkare begreppet
förlossningsrädsla i den nordiska medicinska forskningen (Areskog, Uddenberg & Kjessler 1981). Gynekologerna Barbro Areskog
och Berndt Kjessler från Universitetssjukhuset i Linköping tillsammans med psykiatrikern Nils Uddenberg från Universitetssjukhuset i Lund 13 noterade att man inom den internationella medi13
Nils Uddenberg verkade till en början i Lund, men senare vid Karolinska
institutet i Stockholm (Uddenberg står antecknad som knuten till Karolinska
institutet från och med den tredje av dessa forskares gemensamma, på 1980-talet
publicerade, artiklar).
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cinska forskningen sedan 1970-talet i ett antal undersökningar
uppmärksammat kvinnors oro och ångest under graviditeten och
inför förlossningen. Areskog, Kjessler och Uddenberg hörde till de
första forskare som uttryckligen använde begreppet fear of childbirth,
som på svenska benämns förlossningsrädsla. De tre svenskarna
konstaterade att den medicinska forskning som undersökt kvinnors
attityder gentemot förlossning kommit fram till att många kvinnor
uttrycker oro och ängslan inför förlossningen. Deras slutsats var
att kvinnor lider av förlossningsrädsla (Areskog, Kjessler &
Uddenberg 1982; Areskog, Uddenberg & Kjessler 1981; 1983a;
1983b; 1984).
Den allra första artikeln, som rapporterar en undersökning om
fenomenet, skriven av svenska forskare använder termen förlossningsrädsla redan i sin rubrik; ”Fear of Childbirth in Late Pregnancy”. Forskarna verkar således utgå från att förlossningsrädsla är
ett befintligt distinkt fenomen eller problem som inte behöver
definieras. Förlossningsrädsla presenteras som en ”upptäckt”,
enligt den medicinska vetenskapens vedertagna naturvetenskapliga synsätt. I den tyskspråkiga obstetriska tidskrift som de svenska
forskarna hänvisar till 14 används begrepp som till svenska kan
översättas som förlossningsrädsla, nämligen Angst vor der Geburt
(rädsla för förlossningen) samt Schwangersschafts- und Geburtsängste
(graviditets- och förlossningsrädsla). Men i övrigt talas det ändå
oftast inte om fear of childbirth (förlossningsrädsla) i rubrikerna till
de fåtaliga tidigare (anglosaxiska), främst psykiatriska och psy-

14

De svenska forskarna hänvisar till ett antal böcker samt till tidskrifterna Journal
of Abnormal Psychology, Journal of Consulting and Clinical Psychology (dessa båda ges
ut, den förra sedan 1906 och den andra sedan 1937, av American Psychological
Association; APA), Journal of Psychosomatic Research (som är European Association
for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics officiella tidskrift sedan
1956), Early Human Development (en internationell tidskrift som publiceras sedan
1977 och riktar sig till kliniker och forskare som är intresserade av kontinuiteten
mellan fosterskedet och livet efter födseln), Psychosomatic Medicine (American
Psychosomatic Society’s officiella tidskrift sedan 1939), The American Journal of
Obstetrics & Gynecology samt Zeitschrift für Geburtshilfe und Perinatologie (som
publicerats sedan 1877).

kosomatiska, undersökningar som de svenska forskarna hänvisar
till. Rubrikerna innehåller varierande, mer ospecifika termer som
anxiety (ängslan, oro), (prenatal) maternal anxiety (prenatal) oro hos
modern), life stress (livsstress), emotional factors (känslomässiga faktorer), maternal concerns eller attitude (moderns oro eller attityd) eller psychological factors (psykologiska faktorer). De svenska forskarna ”importerar” idén om rädsla och oro inför förlossningen
till den svenska obstetriska forskningen. Utgående från denna tidigare forskning om oro och ängslan inför förlossningen introduceras
begreppet förlossningsrädsla. Begreppet förlossningsrädsla blev
redan tidigt en svart låda. Teorier och antaganden om rädsla inför
förlossningen, som skapats genom vetenskaplig kunskapsproduktion, presenteras som en sanning. Förlossningsrädsla blev ett
vetenskapligt faktum.
Innan de svenska forskarna började intressera sig för förlossningsrädsla inom den obstetriska kontexten var begreppet främst
ett psykologiskt eller psykosomatiskt, och inte i någon större utsträckning ett obstetriskt, intresseområde. Oro inför förlossningen
behandlades vanligen i tidskrifter som handlar om psykosociala
aspekter på mänskligt beteende, onormalt beteende samt sjukdom
och patienter. Den medicinska vetenskapliga kunskap om oro och
ängslan inför förlossning som hittills skapats var till sin natur främst
socialmedicinsk. Ett fåtal av de artiklar som behandlade ängslan
inför förlossningen hade fram till denna tidpunkt publicerats i ansedda gynekologiska eller obstetriska tidskrifter. The American
Journal of Obstetrics & Gynecology, en av de ”tunga” tidskrifterna på
detta område, utgör ett av dessa undantag. På basis av de referenser
som de tidiga svenska artiklarna innehåller framgår det att den på
1970-talet publicerade ett antal artiklar om hur moderns oro kan
påverka graviditet, förlossning och dess utfall.
Under åren 1981 till 1984 publicerade Areskog och hennes kolleger fem artiklar om olika aspekter av förlossningsrädsla som alla
baserade sig på material som samlades in åren 1979 och 1980.
Artiklarna var skrivna på engelska och publicerades i engelskspråkiga internationella tidskrifter. Om man ser på i vilka tidskrifter
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de svenska forskarna valde att publicera sina rön kan man bedöma
att de i stor utsträckning riktade sig till en internationell publik
bestående av gynekologer/obstetriker, men också psykiatriker. Tre
av artiklarna publicerades i en i slutet av 1800-talet etablerad tidskrift riktad till gynekologer och obstetriker; Gynecologic and Obstetric Investigation (Areskog m.fl. 1981; 1982; 1983b) och en i Journal
of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology (Areskog m.fl. 1983a),
en på 1980-talet grundad tidskrift riktad till både gynekologer och
psykiatriker samt psykologer. Den sista publicerades i Journal of
Psychosomatic Research (Areskog m.fl. 1984), en tvärvetenskaplig tidskrift främst riktad till psykiatriker som utkommer sedan år 1956.
Med hänvisningar till de på 1970-talet i internationella (psykosomatiska) tidskrifter publicerade undersökningarna – som sällan använde begreppet förlossningsrädsla – strävade dessa svenska obstetriker och psykiatrikern till att etablera förlossningsrädsla som
ett vedertaget begrepp i början av 1980-talet. Både en etablerad
tidskrift inom det obstetriska området och ett par nyare tidskrifter
inom den psykosomatiska disciplinen accepterade de svenska forskarnas artiklar om förlossningsrädsla. Detta tyder på att forskningen bemöttes positivt. I artiklarna skapas rädslan som en medicinsk kategori som bör undersökas, både inom obstetriken och
inom den psykosomatiska forskningen. Inom sociologin har man
fäst uppmärksamhet vid att var den medicinska professionen får
sina resultat publicerade beror på i vilken grad resultaten följer
den etablerade vetenskapliga synen inom vetenskapsgrenen (De
Vries 2004, 185).
De fem artiklarna av Areskog, Uddenberg och Kjessler som
publicerades i början 1980-talet inledde en omfattande forskning
om förlossningsrädsla i Sverige och inspirerade också finländska
läkare att undersöka gravida kvinnors rädslor. Den medicinska
forskningen om förlossningsrädsla inleddes i Finland i slutet av
1980-talet. Förlossningsläkaren Sakari Suonio och hans kolleger
psykiatrikern Heikki Vartiainen, överskötaren Tuula Laasanen samt
förlossningsläkaren Seppo Saarikoski vid Kuopio universitetssjukhus publicerade år 1993 en artikel baserad på en empirisk undersökning i Finlands Läkartidning om rädslor hos föderskor (Suonio,

Vartiainen, Laasanen & Saarikoski 1993). Den finländska forskningen om förlossningsrädsla presenterades till en början i den
ledande allmänmedicinska tidskriften i Finland. Att de finländska
forskarna publicerade resultaten av sin forskning i denna tidskrift
och inte, som de svenska forskarna, i internationella medicinska
tidskrifter kan ha flera orsaker, men som materialet för denna undersökning inte kan ge ett svar på. Inom den finländska kommunala mödravården har allmänläkare en stark ställning och genom
att publicera sina rön i Finlands Läkartidning nådde forskarna ut till
en bred publik av kolleger i det egna landet
De finländska forskarna hänvisar i stor utsträckning till den
svenska forskning som dittills gjorts, och till en viss grad också till
den tidigare internationella forskningen om kvinnors rädslor och
oro i samband med graviditet och förlossning. Till skillnad från de
svenska forskarna skriver de finländska i sin första artikel oftare
om kvinnors rädsla inför förlossningen som olika slags rädslor, men
på några ställen i artikeln förekommer uttalanden som tyder på att
det skulle vara fråga om en enhetlig ”förlossningsrädsla”.

5.3 Tidiga definitioner
I detta avsnitt kommer jag att undersöka med vilka begrepp den
medicinska expertisen inledningsvis beskrev fenomenet förlossningsrädsla och vad som av läkarna inkluderades i begreppet förlossningsrädsla. Begreppet förlossningsrädsla (”fear of childbirth”
på engelska respektive ”synnytyspelko” på finska) definierades
som en distinkt enhet i den första svenska (Areskog m.fl. 1981) undersökningen om detta fenomen. I sin första artikel om fenomenet
förlossningsrädsla slog Areskog med kolleger (1981, 265) fast att
”[…] förlossningsrädsla verkar vara ett vanligt fenomen hos kvinnor i graviditetens slutskede i ett urbant samhälle i Sverige” 15.
15

” […] fear of delivery seems to be a common phenomenon among women in
late pregnancy in an urban society in Sweden.”
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Kategorin förlossningsrädsla framställdes här som en naturlig
enhet. Inledningsvis verkade varken själva begreppet eller vad man
syftar på med begreppet behöva förklaras för den tilltänkta publiken, experter inom olika medicinska specialiteter. Det fanns uppenbarligen en förförståelse om att kvinnor är rädda inför förlossningen och vad denna förlossningsrädsla innefattar. Forskarna
utgick alltså från att det finns förlossningsrädsla, och de strävade
efter att kartlägga fenomenet samt skapa klassifikationssystem.
I de tidiga artiklarna skrivna av svenska forskare användes vanligen begreppet förlossningsrädsla, på engelska fear of childbirth.
Men de använde också andra begrepp som alla syftar på förlossningssituationen; fear of delivery och fear of giving birth (Areskog
m.fl. 1981; 1982; 1983), när de rapporterade om sin forskning gällande detta fenomen. Men helt konsekventa var forskarna inte i
sitt språkbruk utan också andra begrepp användes för att beskriva
samma fenomen. Areskog, Uddenberg och Kjessler (1981, 266) som
uttryckligen undersökte förekomsten av förlossningsrädsla bland
svenska kvinnor summerade sin artikel genom att tala om vikten
av att kunna identifiera ”[…] olika slags oro under den senare delen
av graviditeten”16. Oro under graviditeten användes här som synonym till förlossningsrädsla. I den andra artikeln av Areskog och
hennes kolleger (1982) använde författarna ibland citationstecken
runt begreppen ”förlossningsrädsla” eller ”rädsla för att föda”. Detta kan tolkas som ett försök att markera att det inte är fråga om ett
självklart fenomen. ”Förlossningsrädsla” skall kanske inte tolkas
som en sjukdom, som kan definieras medicinskt utan snarare som
en samlande benämning för olika slags känslor. I samma artikel
skrev de emellertid parallellt också om förlossningsrädsla utan att
använda citationstecken.
Efter den sista av de fem artiklarna av Areskog och hennes kolleger dröjde det sju år tills nästa artikel som tog upp förlossningsrädsla publicerades av en svensk forskare. Gynekologen Elsa Lena

16

”[…] different kinds of anxiety during late pregnancy.”

Ryding (1991; 1993), intresserade sig för vilka orsaker svenska kvinnor uppger för sin önskan att föda genom kejsarsnitt trots att inga
medicinska skäl föreligger. Hon publicerade två artiklar om detta
tema i början av 1990-talet. Ryding konstaterade att förlossningsrädsla var en vanlig orsak till krav på förlossning genom kejsarsnitt
(se även kapitel 6.6).
Då forskningen om förlossningsrädsla inleddes i Finland hade
svenska forskare redan publicerat sju artiklar. Suonio och hans kolleger (1993) använde i sin första artikel förlossningsrädsla som ett
vedertaget begrepp med hänvisningar till de svenska forskarna.
Men samtidigt märker man att den svarta lådan inte ännu var helt
stängd. I Suonios och hans kollegers (1993) artikel kan man nämligen läsa att förlossningsrädsla diskuteras både i termer av en tydligt avgränsad helhet – ”förlossningsrädsla”– och som olika slags
rädslor – ”förlossningsrädslor”.
Av dessa tidiga artiklar, både de som skrevs av de svenska och
av de finländska forskarna, framkommer att begreppet förlossningsrädsla i detta skede främst användes för att beskriva att det
är olika aspekter av själva förlossningen, dess konsekvenser och
det som händer i samband med den som kvinnan beskrivs oroa
sig för eller vara rädd för. Areskog och hennes kolleger (1981, 266)
påpekade att den oro som kvinnor känner ”[…] verkar vara en
komplex enhet som innefattar oro över det kommande barnet, ens
eget förmodade beteende under förlossningen, bestående kroppsskada, osv.” 17. Suonio med kolleger (1993, 3133) använde ordet
förlossningsrädsla när de diskuterade vad föderskor är rädda för
att skall hända under själva förlossningen: ”Centrala orsaker till
rädsla var risken för att själv skadas eller att barnet skadas, förlossningskomplikationer, känsla av hjälplöshet och rädsla för att förlora
självkontrollen” 18 (Suonio m.fl. 1993, 3133). De första frågeformu-

17

” […] anxiety appears to be a complex entity, including concern about the future
child, one’s own expected behaviour during delivery, lasting body damage, etc.”
18
”Keskeisiä pelon aiheita ovat oma ja lapsen vammautumisen vaara, synnytyskomplikaatiot, avuttomuuden tunne ja itsehillinnän menettämisen pelko.”
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lären som användes i undersökningarna (se Tabell 4 och Tabell 5)
för att evaluera förekomsten av förlossningsrädsla visar också att
frågorna gällde specifikt förlossningen. Läsaren av de medicinska
artiklarna slås av att det ändå inte verkade vara klart hur förlossningsrädsla skulle benämnas och vad som skulle innefattas i begreppet förlossningsrädsla. Forskarna som introducerade begreppet förlossningsrädsla i den medicinska forskningen lyckades inte
skapa en enhetlig definition på förlossningsrädsla. Redan Areskog
med kolleger (1982, 105) påpekade i en av sina första artiklar om
förlossningsrädsla: ”Begreppet “rädsla för att föda” är inte bra definierat och svårt att systematiskt uppskatta”19 (Areskog m.fl. 1982,
105).
Forskningen lyckades inte under de tio första åren skapa en
uttömmande förklaring på vad förlossningsrädsla är. Eftersom
medicinen uppmärksammat förlossningsrädslan och ämnet utforskats livligt måste forskarna ändå kunna avgöra vad som identifieras som förlossningsrädsla. Hur och vem skall då kunna avgöra
vad som skall innefattas i begreppet förlossningsrädsla och vem
som lider av denna rädsla? I nästa avsnitt diskuterar jag hur den
medicinska vetenskapen och forskarna i de tidiga undersökningarna beskriver sina metoder för att mäta förlossningsrädsla.
Hur skall man kunna mäta vem som lider av förlossningsrädsla
och hur skall denna rädsla graderas?

5.4 Från intervjuer till frågeformulär
I och med att förlossningsrädsla hade skapats som ett medicinskt
problem blev forskarna inom den medicinska vetenskapen engagerade i att utveckla instrument för att mäta och utvärdera denna
rädsla. Redan i de tidiga undersökningarna om förlossningsrädsla

19
“The concept of ‘fear of giving birth’ is not well defined and difficult to estimate
systematically.”

i Sverige i början på 1980-talet uppgav forskarna att de strävade
efter att finna effektiva metoder för att identifiera de kvinnor som
lider av stark förlossningsrädsla. Dessutom hade forskningen som
syfte att skapa metoder som kunde användas inom den kliniska
vården.
De första svenska artiklarna om förlossningsrädsla byggde på
två sampel av kvinnor som samlats in bland alla de gravida kvinnor
vars graviditet varat mellan 31 och 33 veckor och som under två
avgränsade tidsperioder besökte en av de fem mödravårdscentralerna i Linköping (Areskog m.fl. 1982; Areskog m.fl. 1981; 1983a;
1983b & 1984). Författarna till den första svenska artikeln beskriver
att syftet med studien var ”[…] att studera förekomsten och graden
av förlossningsrädsla hos kvinnor under graviditetens sista tre
månader i ett urbant västerländskt samhälle” 20 (Areskog m.fl. 1981,
263). Detta pionjärarbete hade ett kvalitativt grepp. För att ta reda
på kvinnornas inställning till den förestående förlossningen intervjuades 139 kvinnor som inkluderades i undersökningen i samband
med ett vanligt besök på mödravårdscentralen. Intervjuerna utförda
av gynekologen Barbro Areskog inleddes alltid med frågan ” Hur
känner du just nu inför den förestående förlossningen?” 21. Intervjuerna beskrivs som ostrukturerade, men med syfte att ta reda på
huruvida de gravida kvinnorna var rädda: ”Särskilt undersöktes
den eventuella existensen av rädsla” 22 (Areskog m.fl. 1981, 263),
men det framkommer inte huruvida de undersökta kvinnorna
under intervjuernas gång uttryckligen tillfrågades om de var rädda
för förlossningen. Utgående från hur kvinnorna uttryckte sig under
intervjun klassificerade forskarna kvinnornas inställning till
förlossningen och kvinnorna delades i tre grupper. De nio kvinnor
som ”medgav” (admitted) allvarlig förlossningsrädsla placerades
i grupp ett och dessa kvinnor ansågs uttrycka en stark oro som
20

” […] to study the incidence and the degree of fear of childbirth during the last
trimester of pregnancy in an urban western society.”
21
”How do you presently feel at the prospect of your anticipated delivery?”
22
”The possible existence of fear was especially explored.”
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påverkat deras dagliga sysslor och välbefinnande negativt. De 23
kvinnor som medgav måttlig förlossningsrädsla, som dock inte
sades ha påverkat deras dagliga liv, placerades i grupp två. De 107
kvinnor som verbalt inte uttryckte någon som helst förlossningsrädsla blev placerade i grupp tre. Det betyder att 23 procent av de
undersökta 139 kvinnorna uttryckte förlossningsrädsla (Areskog
m.fl. 1981, 263–265). Av artikeln framgår inte vilka kriterier forskarna använde för att klassificera kvinnorna och hur detta klassifikationssystem konstruerats. Överhuvudtaget presenteras fenomenet förlossningsrädsla samt undersökningens resultat mycket
fåordigt.
I den andra artikeln av Areskog, Kjessler och Uddenberg (1982)
presenteras en undersökning vars syfte var att undersöka hur
kvinnor som lider av hög grad av förlossningsrädsla skall kunna
identifieras för att vidare kunna undersökas angående möjliga orsaker och uttryck för deras rädsla inför förlossningen. Forskarna
undersökte om resultaten som erhålls genom två olika metoder;
en personlig intervju och ett frågeformulär innehållande påståenden om ”förlossningsrädsla”, motsvarar varandra. Denna undersökning baserar sig på samma sampel som den som refereras i den
första artikeln, men här finns en mera omfattande beskrivning av
undersökningen samt dess resultat. Det framkommer att de gravida
kvinnorna som besökte mödravårdscentralen under sin 31:a till 33:e
graviditetsvecka allra först fick fylla i ett frågeformulär som gällde
kvinnornas känslor inför förlossningen. Efter det genomgick de
sin medicinska rutinkontroll varefter de intervjuades om sina känslor inför den stundande förlossningen (Areskog m.fl. 1982, 99).
Frågeformuläret hade utarbetats av artikelförfattarna och innehöll
19 påståenden som kunde besvaras med ”ja” eller ”nej” gällande
olika aspekter av rädsla inför förlossningen. Av formulärets 19 påståenden är 18 till sin innebörd negativa och ett innebär en positiv
upplevelse. Ett ”ja” på något av de 18 negativa påståendena tolkades som indikation på förlossningsrädsla. Endast en av de 19 frågorna, i slutändan av frågeformuläret, handlar om en positiv känsla.
Gällande denna fråga räknas ett nej-svar som affirmativt gällande
förlossningsrädsla. 11 påståenden inleds med orden ”jag är rädd

för” (Tabell 4). Det framkommer inte av artikeln varför just dessa
påståenden valts ut för att mäta förlossningsrädsla samt inkluderats
i frågeformuläret.
Tabell 4
Frågeformulär för ”förlossningsrädsla”
Samtycker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jag har ofta svårt att koppla av för att jag
tänker på förlossningen
Jag skulle föredra ett kejsarsnitt
framom en vanlig förlossning
Jag är rädd för att skrika okontrollerat under förlossningen
Jag är rädd för att få bristningar under förlossningen
Jag har drömt mardrömmar om förlossningen
Jag har ibland föreställt mig att jag dör under förlossningen
Jag är rädd för att förlora självkontrollen
under förlossningen
Jag är rädd för smärtsamma injektioner och
stick under förlossningen
Jag har alltid varit rädd för att föda
Jag är rädd för att gripas av panik vid förlossningen
Jag är rädd för att barnet skall skadas eller
dö under förlossningen
Jag är rädd för att barnmorskan inte har tillräckligt
med tid för mig under förlossningen
Jag har ibland undrat om mitt barn blir så stort att
det fastnar och inte kan komma ut
Jag är rädd för att jag inte lyckas hjälpa under förlossningen
Jag är rädd för att inte kunna älska mitt barn från första
början om förlossningen är besvärlig
Förlossningen är i sig en positiv upplevelse (1)
Jag har ibland tänkt på förlossningen
som något onaturligt
Jag är rädd för att barnmorskan inte tar hand
om mig på rätt sätt
Jag är rädd för att barnet visar sig vara missbildat

(1) Affirmativt svar gällande rädsla för denna fråga är ”nej”.

Källa: Areskog, Kjessler & Uddenberg (1982, 100).
Originaltexten finns i Bilaga 1.
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Areskog och hennes kolleger beskriver intervjuerna noggrannare
här än i den första artikeln. Det uppges att intervjuaren väntade så
länge som möjligt på att den intervjuade spontant skulle ge uttryck
för eventuell rädsla. Endast ett par kvinnor sägs ha behövt en mer
direkt fråga om sina eventuella känslor av oro för att läkarna skulle
kunna klassificera henne (Areskog m.fl. 1982, 100). Det framkommer att forskarna endast inkluderade de kvinnor som uttryckligen gav verbalt uttryck för rädsla i kategorin förlossningsrädda
kvinnor. Kvinnor som forskarna upplevde att inte var helt öppna i
sina svar eller kvinnor som tydligt gav icke-verbala uttryck för oro
inkluderades inte i kategorin. Det var således endast kvinnans
verbala uttryck som räknades.
Som det framgick ovan klassificerades nio kvinnor lida av allvarlig förlossningsrädsla, 23 av måttlig rädsla och 107 av ingen
rädsla på basis av intervjuerna. Forskarna uppger att deras hypotes
om att kvinnor som genom intervjun klassificerats som förlossningsrädda med större sannolikhet skulle svara jakande på påståenden i frågeformuläret än andra gravida kvinnor bekräftades. De
flesta kvinnor bekräftade inte ett enda eller endast få påståenden,
men kvinnor som under den personliga intervjun hade uttryckt
förlossningsrädsla hade också svarat jakande på många av påståendena i frågeformuläret. Påståenden som oftast besvarades jakande
av de förlossningsrädda kvinnorna i undersökningen handlade om
rädsla för att barnet är missbildat, rädsla för att barnet skadas, rädsla
för att få bristningar och rädsla för smärtsamma injektioner. Starkast
utslag gav variabler som refererade till följande teman: långvarig
rädsla för att föda, rädsla för att förlora kontrollen, rädsla för smärtsamma injektioner, svårigheter med att koppla av vid tanke på förlossningen samt rädsla för bristningar under förlossningen. Undersökningens resultat visade att de båda undersökningsmetoderna
var för sig identifierade kvinnor som var oroliga inför förlossningen.
Forskarna påpekar att graden av överensstämmelse mellan resultaten som erhålls med de två metoderna varierar med antalet bekräftade påståenden i frågeformuläret. Hur många påståenden som
bör besvaras jakande för att den diagnostiska precisionen skall vara

tillräcklig beror på den tilltänkta undersökningens syfte (Areskog
m.fl. 1982).
Både personliga intervjuer och frågeformulär liknande det som
användes i denna undersökning, uppges kunna visa på förekomsten och graden av rädsla. Areskog, Kjessler och Uddenberg (1982,
105) påpekar att fördelen med intervjuundersökningar är att de
gravida kvinnorna spontant med egna ord kan uttrycka alla sina
rädslor. I en senare artikel påpekar samma forskare att de för att
erhålla så mycket och så valid information som möjligt om de
känslor de undersökte använde sig av semistrukturerad intervju
(Areskog m.fl. 1983). Den subjektivitet från intervjuarens sida som
en intervju uppges innebära beskrivs däremot som problematisk
(Areskog m.fl. 1982; 1983a). Frågeformuläret beskrivs ha flera
fördelar framom intervjumetoden, trots att forskarna också påpekar
möjligheten att frågorna i och med att de är färdigt formulerade
påståenden, och således till sin natur är ”ledande”, kan inverka på
svaren. Av artikeln (Areskog m.fl. 1982) framkommer att kvinnorna
som deltog i undersökningen fyllde i frågeformuläret innan de
intervjuades om sina känslor inför förlossningen. Kvinnorna hade
således redan innan intervjun tagit ställning till ett mycket specificerat frågeformulär innehållande så gott som enbart negativa
påståenden om förlossningen. Formulärets ”bakgrundsinformation” kan tänkas påverka kvinnornas tankar och svar. Frågan inställer sig om kvinnorna spontant skulle ha uttryckt alla rädslor
som nu kom fram i undersökningen. I och med att kvinnorna fyllde
i det ovanciterade frågeformuläret innan de intervjuades kan man
anta att vissa av dem var benägna att verbalt uttrycka oro över förlossningen. Möjligt är likaså att de påståenden som just presenterats
för dem väckt tankar om rädslor som de inte tidigare formulerat
och som påverkade hur de reagerade i intervjusituationen.
En aspekt som betonas är att det med hjälp av ett frågeformulär
är möjligt att ställa precis samma frågor på samma sätt till ett obegränsat antal kvinnor. Ett frågeformulär med vissa utvalda påståenden beskrivs som ett mera objektivt medel för att reda ut förekomsten av förlossningsrädsla. ”Dessutom är det [frågeformuläret]
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oberoende av forskaren. Svaren givna i ett formulär är också lätta
att bearbeta objektivt”11 (Areskog m.fl. 1982, 105). Frågeformuläret
behandlas som oproblematiskt och dess oberoende av forskaren
poängteras uttryckligen i artikeltexten. I artikeln diskuteras inte
det faktum att påståendena som inkluderats i frågeformuläret har
valts ut av forskarna, vilket innebär att andra påståenden i sin tur
har exkluderats, antingen medvetet eller omedvetet. Valet att i
frågeformuläret inkludera endast ett positivt påstående kan också
ha konsekvenser för svaren, vilket inte heller problematiseras i
artikeln.
Den medicinska forskning som intresserade sig för fenomenet
förlossningsrädsla kombinerade till en början kvalitativa och kvantitativa metoder. Den medicinska vetenskapen betonar ofta kvantitativa metoder framom kvalitativa, vilket redan Areskog och hennes
kollegers (1982) artikel visar. Intervjuer beskrivs av läkarna som
tidskrävande och som subjektiva till motsats från de, enligt dem,
mera objektiva frågeformulären. Ett drag i retoriken i artiklarna är
att kvantifierbara resultat som går att räkna beskrivs som mer tillförlitliga än intervjudata som beskrivs som mer öppna för tolkning.
Den medicinska vetenskapens syn på hur vetenskapliga fakta skall
se ut innebär att de kvalitativa metoderna inte uppskattas inom
medicinsk forskning. Detta har ytterligare accentuerats genom att
principen om evidensbaserad medicin (EBM), som innebär att medicinska avgöranden görs enligt de allra bästa tillgängliga bevisen,
har spridit sig inom den medicinska praktiken under de senaste
decennierna. De bästa bevisen utgörs av randomiserade dubbelblinda kliniska prövningar medan erfarenhetskunskap inte rankas
lika högt. Den amerikanska gynekologen och antropologen Claire
L. Wendland (2007) påpekar att också obstetriken i allt större utsträckning refererar till EBM. Genom att skapa frågeformulär strävar forskarna efter att göra de kognitiva och känslomässiga fenomen som studeras mätbara. Genom att tolka känslor som ångest,
oro och rädsla genom skalor och poäng görs de begripliga inom
den medicinska kontexten. Ångesten eller rädslan blir en ”faktor”
som är kompatibel med andra involverade faktorer och som kan

bedömas genom uppskattning av risker och beräknas. Känslan
uppfattas följaktligen som något som kan hanteras och således som
en teknisk fråga (Helén 2002).
Frågorna, eller snarare påståendena, i de första frågeformulären
som utarbetades för att mäta förlossningsrädsla är nästan uteslutande negativt formulerade. Att formulera direkta påståenden, och
inte ge respondenterna själva möjlighet att formulera sina rädslor,
innebär en risk för att svaren styrs i en viss riktning. Det kan innebära att kvinnorna bekräftar påståenden och därmed klassificeras som förlossningsrädda, trots att de kanske inte själva tänkt i
dessa banor. Å andra sidan kan man argumentera för att kvinnor
som inte självmant vill säga att de är rädda för att föda barn, som
kanske skäms för eller inte kunnat sätta ord på sina känslor och
rädslor, identifieras genom dylika frågeformulär.
I de första artiklarna (Areskog m.fl. 1981; 1982) står det inte hur
frågorna i de frågeformulär som kvinnorna fyllde i hade skapats. I
artikeln ”Background factors in pregnant women with and without
fear of childbirth” skriver Areskog, Uddenberg och Kjessler (1983a)
att den intervju som undersökningen baserar sig på bestod av
ämnen som hade valts utgående från forskarnas kliniska erfarenhet
inom den antenatala vården. Trots att forskarna strävar efter att
utveckla vetenskapliga metoder för att mäta och presentera objektiv
kunskap om förlossningsrädsla grundar sig kunskapsproduktionen
ändå på erfarenhetskunskap.
Areskog och hennes kolleger (1982, 99) beskriver att målet med
frågeformuläret var att identifiera kvinnor med betydande förlossningsrädsla. De framför att eftersom det tidigare inte funnits någon
specifik metod för att identifiera och evaluera förlossningsrädsla
bland gravida kvinnor kunde man använda ett dylikt formulär.
Frågeformuläret ”[...] kan ersätta den personliga intervjun som
primärt instrument för att bekvämt samla ett sampel av ’ängsliga‘
kvinnor”24 (Areskog m.fl. 1982, 106). Formuläret beskrivs i denna
24

” [...] may replace the personal interview as a primary instrument to conveniently
accumulate a sample of ‘anxious’ women.”
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artikel som utvecklat för att användas i forskningssyfte. De ängsliga
kvinnorna kan undersökas i detalj för att ta reda på vad rädslan
beror på och hur den kan ta sig uttryck. Detta formulär som de
kallar ”[...] special Fear of Childbirth Questionnaire” (Areskog m.fl.
1984) användes sedan inom den svenska forskningen om förlossningsrädsla i ett antal undersökningar. Syftet var att bland ett stort
sampel av gravida kvinnor identifiera dem som klassificerades som
lidande av förlossningsrädsla (Areskog m.fl. 1983a; 1983b; 1984).
Efterhand användes frågeformuläret allt mer självklart som redskap
för att skapa kunskap.
Det av Areskog med kolleger utarbetade frågeformuläret för
undersökning av förekomsten av förlossningsrädsla innehåller
således 19 påståenden (Tabell 4). Hur och var gränsen skall dras
för vem som enligt detta formulär kan tolkas lida av förlossningsrädsla är en bedömningsfråga. Antalet svar som skall besvaras jakande skall bestämmas så att det passar den avsedda undersökningens ändamål (Areskog m.fl. 1982, 106). I deras undersökning av
bakgrundsfaktorer till förlossningsrädsla fastslogs att kvinnor som
svarat jakande på sex eller fler frågor ansågs ”lida” (suffering) och
de som svarade jakande på fem eller färre påståenden ansågs ”inte
lida” (not suffering) av förlossningsrädsla (Areskog 1983a, 103).
Frågeformuläret beskrivs som ett redskap för att undersöka förlossningsrädsla ”[...] utan påverkan av undersökarens förhandsinställning”25 (Areskog m.fl. 1982, 106). Forskarna beskriver sig vara fria
från bias och ifrågasätter inte det att det är de själva som formulerar
frågorna, bestämmer vilka frågor som skall inkluderas i formuläret
samt definierar gränserna.
På basis av de undersökta artiklarna går det inte att uttala sig
om huruvida det fanns en koppling mellan forskarna i Sverige och
den grupp som inledde den finländska forskningen i slutet av 1980talet. Den första finländska studien byggde på liknande metoder
som de svenska forskarna använt sig av. Det som var annorlunda

25

” [...] without any prejudice on the part of the investigator.”

var att de finländska forskarna också ville kartlägga förekomsten
av rädslor i allmänhet hos gravida kvinnor. Suonio, Vartiainen, Laasanen och Saarikoski inledde sin undersökning år 1987 vid Kuopio universitetssjukhus där man bland annat undersökte gravida
kvinnors rädslor. I den undersökning som i den första finländska
artikeln (Suonio m.fl. 1993) beskrivs som en förundersökning
ombads 174 patienter på förlossningsklinikens polikliniska mottagning, mödrapoliklinik eller prenatalavdelning fylla i ett frågeformulär. Det framgår inte av artikeln enligt vilka kriterier dessa
kvinnor valts ut. Drygt hälften av dem var patienter på mödrapolikliniken, en knapp femtedel polikliniska patienter på förlossningsavdelningen och en fjärdedel var intagna på prenatalavdelningen. Frågeformuläret innehöll, förutom demografiska uppgifter, information om gynekologisk förhistoria och störningar
under graviditeten, uppgifter om allmänna rädslor samt rädslor
förbundna med förlossningen och efter förlossningen. Kvinnorna
som deltog i undersökningen fyllde i ett tvådelat formulär under
graviditetens två sista veckor.
I artikeln presenteras tretton ”[…] godtyckligt valda allmänna
rädslor […]” 26 samt nio fobier som forskarna presenterat för de
gravida kvinnorna. Det redogörs för hur stor andel av kvinnorna
som uppgett sig lida av respektive rädsla eller fobi (Suonio 1993,
3134). Forskarna graderade de allmänna rädslornas styrka på en
skala från ett till tio. Några av de vanligast förekommande allmänna
rädslorna var rädsla för att en närstående person insjuknar, rädsla
för att separeras från sina närstående, rädsla för en kärnkatastrof
och rädsla för att råka ut för en trafikolycka. Bland andra rädslor
som forskarna presenterat för kvinnorna finner man rädsla för
barnlöshet, rädsla för att insjukna i en allvarlig sjukdom, rädsla för
att förlora självkontrollen och rädsla för brist på kvinnlighet. Suonio med kolleger (1993, 3134) förvånades av den stora förekomsten
av fobier. Kvinnorna tillfrågades om de led av fobiska syndrom

26

” [...] mielivaltaisesti valittuihin yleisiin asioihin liittyviä pelkoja [...]”
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som sjukdomsskräck, rädsla för smärta, rädsla för slutna utrymmen, rädsla för djur, rädsla för människor och rädsla för att bli inlagd på sjukhus. Endast 13,2 procent av de undersökta kvinnorna
rapporterades inte lida av någon som helst fobisk rädsla. Forskarna
konstaterar att det förekom mera fobiartade rädslor bland mödrarna i detta undersökningsmaterial än i tidigare undersökningar
som inte uttryckligen fokuserat på blivande mödrar (Suonio m.fl.
1993, 3137).
Den andra delen av frågeformuläret innehåller femton frågor
om rädslor som handlar om förlossningen. Tre av rädslorna beskrivs
höra ihop med moderns egen hälsa, fem handlar om moderns
beteende under förlossningen, fem om vården och två om barnets
hälsa. De undersökta rädslorna sägs alltså vara godtyckligt utvalda.
Det framkommer inte av texten varför just dessa rädslor anses vara
relevanta att inkludera i frågeformuläret, hur urvalet gjordes eller
hur frågorna var formulerade. Av tabellen som framställer förekomsten av förlossningsrädslor och deras styrka samt korrelationen
med allmänna rädslor och fobier kan man utläsa att frågorna
presenterats som påståenden som kvinnorna kunde besvara med
”ja” eller ”nej”, liksom i Areskog och hennes kollegers (1981; 1982)
undersökning. Av undersökningens resultat framkommer att
korrelationen mellan förlossningsrädslornas styrka och de flesta
allmänna rädslornas styrka var statistiskt signifikant (Suonio m.fl.
1993, 3134-3135). I Tabell 5 nedan finns en förkortad version (originaltabellen innefattar korrelationen mellan förlossningsrädslorna
och de allmänna rädslorna och fobierna) av den tabell med de
förlossningsrädslor som Suonio (1993, 3136) med kolleger räknar
upp, samt deras styrka. Jag har valt att utelämna korrelationen
mellan de allmänna rädslorna och förlossningsrädslorna ur tabellen
eftersom jag inte undersöker förekomsten av förlossningsrädsla och
andra rädslor som ett empiriskt fenomen.
Denna ovan beskrivna förundersökning blev en grund för
fortsatt finländsk forskning. Av artikeln framgår att man på Kuopio universitetssjukhus sedan år 1989 samlat in uppgifter om föder-

Tabell 5
Förlossningsrädslor och deras styrka rapporterade i en studie av finländska
gravida kvinnor
RÄDSLANS STYRKA
måttlig stark totalt
%
%
%
1. Den egna förlossningstekniken är dålig
2. Den nyfödda är sjuk
3. Förlossningssmärtan är olidlig
4. Ingreppen under förlossningen är hemska
5. Oförmåga att samarbeta under förlossningen
6. Barnet skadas under förlossningen
7. Kan inte kontrollera känslor
8. Klippningen av mellangården är hemsk
9. Förlossningens timing misslyckas
10. Jag är en dålig föderska
11. Jag skadas under förlossningen
12. Jag dör under förlossningen
13. Förlossningen sker på vägen till sjukhuset
14. Jag blir till åtlöje under förlossningen
15. Den mentala hälsan rubbas under förlossningen

46,8
24,1
24,3
17,4
18,5
15,1
16,3
12,3
13,3
13,2
9,2
8,7
6,4
5,9
3,5

37,4
18,2
16,7
15,2
11,0
14,0
8,2
10,5
8,7
6,4
6,9
3,5
3,5
1,2
1,8

84,2
42,3
41,0
32,6
29,5
29,1
24,5
22,8
22,0
19,6
16,1
12,2
9,9
7,1
5,3

Källa: Suonio, Vartiainen, Laasanen & Saarikoski (1993, 3136).
Originaltexten finns i Bilaga 2.
skorna i ett eget omfattande förlossningsregister 27. Suonio och hans
kolleger (1993) uppger att man vid sidan av de uppgifter som rör
själva förlossningen rutinmässigt också började ställa mödrarna
frågor om rädslor. Genom denna kartläggning strävade man efter
att ta reda på hur stark rädslan är, hur patienten själv uppskattar
sin smärtkänslighet och trötthet samt sina känslor av ångest. Av
artikeln framgår att styrkan på dessa egenskaper utvärderades
enligt en skala från ett till nio. Forskarna uppger vidare att de genom
15

Det nationella registret över föderskor, förlossningar och nyfödda upprätthålls
sedan år 1987 av Stakes (Föderskor, förlossningar och nyfödda 2006). Det av Kuopio universitetssjukhus upprätthållna registret innebär uppenbarligen en komplettering av det nationella registret.
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att studera förlossningsregistrets första 3 579 patienters uppgifter
strävade efter att reda ut rädslans bakgrundsfaktorer och hur rädslan hör ihop med föderskans övriga känslor. Författarna skriver
att man i den statistiska analysen ansåg rädslan vara måttlig om
bedömningspoängen var mellan fem och sju, och stark om poängen
var mellan åtta och tio. Av artikeln framgår inte hur eller på vilka
grunder (med vilka kriterier) poängen gavs. Om påståendena i
frågeformuläret var formulerade som i tabellen i artikeln så är de
alla negativa till sin ton. Det framgår inte heller om några positiva
påståenden presenterades. Formuleringen av påståendena och valet
av just dessa frågor diskuteras inte i denna första finländska artikel,
inte heller vem som står för formulering och urval. Däremot skriver
Suonio med kolleger (1993, 3137) att rädslor är kulturbundna och
de medger sig i viss mån vara kritiska till valet av frågor i förundersökningen. De påpekar att man kanske förbiser vissa rädslor i och
med de godtyckligt utvalda rädslorna. Då det endast frågas efter
ett visst begränsat antal rädslor, som dessutom är godtyckligt utvalda, menar forskarna att kvinnor säkert lider av många andra
rädslor som inte syns i detta material. De påpekar själva att det
skulle krävas ett mer omfattande forskningsupplägg som utgår från
patienterna för att erhålla ett sanningsenligare resultat. Forskarna
föreslår däremot inte hur detta forskningsupplägg skulle vara utformat. Skulle man inkludera ännu flera påståenden i frågeformuläret eller skulle man eventuellt låta kvinnorna själva artikulera
sina rädslor?

5.5 Respons eller “som man ropar får man
svar”
Den första finländska undersökningens metodologi godtogs inte
utan mothugg. En debatt väcktes i Finlands Läkartidnings spalter i
början av år 1994 och ett antal insändare publicerades. Bland annat kritiserade en del läkarkolleger undersökningens definitioner

av rädsla samt dess metoder och slutsatser. Debatten är av vetenskapssociologiskt intresse eftersom den på ett sällsynt sätt öppet
kritiserar grundantaganden i forskningen. Kritiken tvingade forskarna att försvara sig och öppet redovisa för sina premisser. Arja
R. Aro (1994, 101), vid den tiden specialforskare vid Folkhälsoinstitutets avdelning för mental hälsa, kritiserade Suonio med kolleger
bland annat för att med grova metoder undersöka godtyckligt valda
rädslor hos kvinnor som på grund av komplikationer besökt mödravården och dessutom på basis av detta dra felaktiga slutsatser. Aro
(1994, 101) fortsätter med att ställa frågan varför det är relevant att
undersöka allmänna rädslor. ”Vilken nytta har mödravården av
kunskap som ”förekomsten av djurfobi minskade rädslan för bristande samarbetsförmåga i samband med förlossningen och rädslan
för att vara en dålig föderska” [...] Borde man öka på fobierna så
att rädslorna skulle minska?” 28. Hon kritiserar både undersökningens slutna frågor som inte är bundna till tid eller plats och svaren
som bekräftelser på forskarnas antaganden: ”Vem av oss skulle inte
i någon situation vara rädd för till exempel ett eggvapen?” 29. Aro
(1994, 101) påpekar också att ”genom att bara fråga om rädslor får
man endast fram rädslor” 30. Hon antyder att bilden kunde vara en
helt annan om man också frågade om positiva aspekter. Aro (1994,
101) kritiserar också Suonios och hans kollegers rädslobegrepp och
tycker att de är slarviga i sin användning av begreppet. Ytterligare
menar hon att: ”Arbetstagarna inom hälsovården borde undvika
att uppamma rädslohysteri” 31 (Aro 1994, 101). Insändaren kan läsas
som en kritik av de grundläggande antagandena i den studie Suonio och hans kolleger presenterat.
Suonios och hans kollegers artikel väckte också en diskussion

28

”Mitä hyötyä äitiyshuollossa on sellaisella tiedolla kuin ”eläinkammo vähensi
synnytykseen liittyvää yhteistyökyvyttömyyden ja huonona synnyttäjänä olemisen pelkoa” [...] Pitäisikö lisätä kammoja, jotta pelot vähenisivät?”
29
”Kukapa meistä ei jossain tilanteessa pelkäisi esimerkiksi teräasetta?”
30
”[…] kyselemällä pelkoja saadaan esille vain pelkoja”
31
”Terveydenhuollon työntekijöiden pitäisi välttää pelkohysterian lietsomista.”
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om förlossningssmärta och smärtlindring under förlossningen.
Hälsocentralläkare Sirkka-Liisa Karhi (1994, 607) undrar i en insändare över varför Suonio med kolleger så starkt betonar förlossningsrädslans koppling till föderskornas personlighet. Karhi betonar sina
egna och sina bekantas erfarenheter av att föda, och konstaterar
att svaret på frågan vad mödrarnas förlossningsrädslor kan bero
på och varför de är så allmänna är smärtans intensitet och långvarighet (Karhi 1994, 607). Hon hävdar att en av orsakerna till förlossningsrädsla är smärta. Enligt henne borde bondförnuftet alltså säga
att genom att öka på utbudet av smärtlindring vid förlossningarna
och effektivt informera de blivande mödrarna om detta på förhand
så kunde man minska på rädslan.
En grupp på fem kvinnliga läkare bidrog också till debatten med
ett inlägg i Finlands Läkartidning där de påpekar att hälften av de
av Suonio med kolleger undersökta kvinnorna som tidigare hade
fött barn ”[…] hade sådana erfarenheter av förlossningen att de
hade orsak att vara rädda för följande förlossning” 32 (LeskinenKallio, Nordman, Nuutila, Pylkkänen & Toivanen 1994, 966). Dessutom tar författarna fasta på påståendet att: ”Den viktigaste orsaken
till rädslor var ändå en annan kvinna med sina skräckhistorier om
förlossning” 33 (Suonio m.fl. 1993, 3137). Rubriken på insändaren,
”Homo mulieri lupus 34”, hänvisar till detta uttalande och kan också
tolkas som skarp kritik av Suonios och hans kollegers undersökning. Suonio med kolleger nämner att kvinnor som fött barn uppger
sina tidigare erfarenheter som en orsak till rädsla, men ifrågasätter
inte överhuvudtaget att mödravården eller obstetriken eventuellt
kan bidra till uppkomsten av denna rädsla. Att undersöka på vilket
sätt och i vilken omfattning den egna vetenskapen och professionen
påverkar uppkomsten och uttrycken för rädsla förefaller vara oin-

32
”[…] oli sellaiset kokemukset synnytyksestä, että oli syytä pelätä seuraavaa
synnytystä.”
33
”Tärkein pelkojen aiheuttaja oli kuitenkin toinen nainen synnytykseen liittyvine kauhukertomuksineen.”
34
”Mannen är en varg mot kvinnan”.

tressant eller irrelevant för dem.
Att den medicinska vetenskapen, och specifikt obstetriken, inte
undersöker eller ens beaktar eventuella effekter av sina vetenskapliga och teknologiska framsteg är inte ett unikt fenomen. Den
brittiska statistikern Marjorie Tew (1995) som forskat om hemförlossningars trygghet har visat detta. Hon konstaterade att obstetriken inte kunde presentera gedigna medicinska skäl till att förlossningarna i början av 1900-talet i England flyttade till sjukhusen.
Hon hävdar att detta utgör en blind fläck inom den obstetriska
vetenskapen. Det som kanske är mer förbluffande är att Tew visar
att vetenskapsmännen var ovilliga att studera implikationerna av
medicinsk praxis. Av dessa tidiga undersökningar om förlossningsrädsla framgår också att forskarna sällan reflekterar över den egna
vetenskapens och praxisens eventuella inverkan på uppkomsten
av föderskors rädslor inför förlossningen.
Leskinen-Kallio och hennes kolleger (1994, 966) framför kritik
mot att Suonio med kolleger betonar de enskilda kvinnornas ”[…]
orealistiska rädslor” 35 istället för att beakta hur förlossningarna
sköts. Inlägget framlägger en polemisk slutsats: ”Av artikelns författare har åtminstone 3/4 inte fött barn. Därför är det lätt för skribenterna att anklaga de unga mödrarna för att vara neurotiska ynkryggar eller för att skrämma upp andra kvinnor.” 36 (Leskinen-Kallio m.fl. 1994, 967).
Alla insändare bemöttes av originalartikelns skribenter, antingen
av alla tillsammans eller av Suonio, i samma forum (Suonio 1994a;
1994b; Vartiainen m.fl. 1994). Svaren är delvis mycket sakliga och
diskuterande, men man kan också utläsa en viss ironi och ställvis
till och med en arrogant attityd till kritiken. Suonio (1994b, 967)
inleder sitt svar till Leskinen-Kallio med kolleger genom att tacka
”[…] det synnerligen auktoritativa kvinnoforskargardet […]”37 för
35

”[…] epärealistista peloista.”
”Artikkelin kirjoittajista ainakaan 3/4 ei ole synnyttänyt. Siten kirjoittajien onkin helppo syyllistää nuoret äidit neuroottisiksi pelkureiksi ja toisten naisten
pelottelijoiksi.”
37
”[…] varsin arvovaltaisen naistutkijakaartin […]”
36
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den uppmärksamhet de ägnat artikeln. Hälsocentralläkare Karhis
(1994a, 607) insändare bemöttes i sin tur med ett mycket spydigt
uttalande.
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Vår kollega Sirkka-Liisa Karhis kommentarer med anledning
av vår artikel ger oss en anledning att fundera huruvida det
är meningsfullt att i Finlands Läkartidning publicera forskningsresultat som inte är populärvetenskapligt skrivna, eftersom en del av läsarna saknar utbildning i vetenskapligt tänkande,
vilket krävs för att förstå vetenskaplig forskning.38 (Suonio 1994a,
607; min kursivering).
Den egna forskningens tydliga vetenskapliga kriterier betonas
också av Suonio (1994a, 607) och han påpekar att när Karhi anser
sin snabbgallup ”[…] vara mera tillförlitlig och mångsidigare, så
kan jag inte annat än sjunka in i en djup depression”39. Suonio och
hans kolleger kritiserar den erfarenhetskunskap som deras kritiker
hänvisar till och framhäver, både i sin artikel och i insändarsvaren,
sin egen forsknings vetenskapliga kvaliteter.
De ovan citerade debattinläggen visar att den tidiga forskningen
om förlossningsrädsla i Finland mötte en del motstånd bland finländska läkare. Läkarna som kritiserade Suonio och hans kollegers
undersökning hävdar erfarenhetskunskapens betydelse för obstetriken. Sociologen Raymond De Vries (2004) har påpekat att så gott
som alla medicinska specialiteter präglas av teknologisk enhetlighet
över nationsgränserna, men att obstetriken utgör ett undantag.
Obstetriken påverkas mer än andra medicinska specialiteter av
tradition och kultur (De Vries 2004; Wendland 2007). Förekomsten
av ickevetenskapliga faktorer i den obstetriska vetenskapen sägs
bero på den obstetriska praxisens speciella natur. De Vries (2004,
38
”Kollega Sirkka-Liisa Karhin kommentit artikkelimme johdosta antavat aiheen
miettiä, onko kansanomaistamattomien tutkimustulosten julkaiseminen Suomen
Lääkärilehdessä mielekästä, koska osalta lukijoista puuttuu koulutus tieteelliseen
ajatteluun, jota tarvitaan tieteellisten tutkimusten ymmärtämiseen.”
39
”[…] luotettavampana ja monipuolisempana, en voi muuta kuin mennä syvään
depressioon.”

15) beskriver tre drag som visar på obstetrikens unika karaktär.
För det första sägs förlossningsvård inte endast handla om en
patients överlevnad, utan om reproduktion av samhället. För det
andra påpekas att föreställningar om sexualitet, om kvinnor och
om familjer är inneslutna i den vård som kvinnor ges under förlossningen. För det tredje betonas att obstetrikens viktigaste uppgift
är att övervaka normal, frisk, fysisk tillväxt, och inte som andra
medicinska specialiteter fokusera på sjukdom. Obstetrisk vetenskap
skapas i nära samarbete mellan vetenskap och praxis. Förhållandet
mellan vetenskap och praxis är i detta fall ett annat än man vanligen
förmodar; den obstetriska vetenskapen baseras på praxisen snarare
än tvärtom (De Vries 2004, 209). Detta påpekar också de som
kritiserar Suonios och hans kollegers artikel. De Vries (2004, 183)
framhåller att obstetriken använder sig av vetenskapens mantel
för att skydda sig mot vetenskapliga utmaningar, också då dess
verksamhet baserar sig på praxis och kulturella aspekter. Suonio
och hans kollegers undersökning, och deras försvar av den, tyder
också på detta. Obstetriken i Finland är inbäddad i den medicinska
vetenskapliga kulturen som betonar naturvetenskapliga metoder,
men den påverkas också av de institutionella resurser som mödravården utgör. Detta avspeglas klart i den fortsatta forskningen vars
metodologi är temat för nästa avsnitt. I dessa studier är kopplingen
mellan behovet att utveckla vården och forskningen klar.

5.6 Mer sofistikerad metodologi
Den medicinska forskningen om förlossningsrädsla blev livligare
i Finland i mitten av 1990-talet i och med den på Kvinnokliniken i
Helsingfors verksamma obstetrikern Saistos omfattande forskning
på området. Saisto (2000) beskriver att hon och hennes kolleger;
obstetrikern Halmesmäki, psykologerna Nurmi och Salmela-Aro
samt barnmorskan Könönen, i flera av sina undersökningar använt
ett frågeformulär för att mäta förlossningsrädsla (Saisto 2000; Saisto,
Salmela-Aro, Nurmi & Halmesmäki 2001c; Saisto, Salmela-Aro,
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Nurmi, Könönen & Halmesmäki 2000). Formuläret är en förkortad
version av det svenska frågeformuläret (Areskog m.fl. 1982).
Tabell 6
Frågeformulär om förlossningsrädsla som använts i finländska undersökningar
INSTÄLLNINGEN TILL FÖRLOSSNINGEN
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1. Har du ibland svårt att koppla av för att du tänker på den
förestående förlossningen?
2. Är du rädd för att gripas av panik vid förlossningen?
3. Är du rädd för att skrika ohämmat under förlossningen?
4. Har du alltid varit rädd för förlossningen?
5. Har du någonsin tyckt att det på något vis är onaturligt eller
abnormt att föda?
6. Har du mardrömmar om förlossningen?
7. Är du rädd för att rivas sönder under förlossningen?
8. Är du rädd för smärtsamma injektioner under förlossningen?
9. Är du rädd för att förlora självkontrollen under förlossningen?
10. Tycker du att kejsarsnitt är en bättre metod än vaginal förlossning?

Källa: Stakes 2000, 142.
Detta formulär består av tio av de 19 frågor som ingick i det ursprungliga formuläret (se Tabell 4). Det enda positiva påståendet
som fanns i det ursprungliga formuläret hör till dem som uteslutits.
Detta förkortade formulär har använts i flera undersökningar. En
av dessa var en undersökning om i vilken utsträckning förlossningsrädsla (bland andra faktorer) bidrar till missnöje med förlossningen och postnatal depression (Saisto m.fl. 2001c). En annan
undersökning handlade om förlossningsrädda kvinnors och deras
partners psykosociala karakteristika samt socioekonomiska bakgrund (Saisto, Salmela-Aro, Nurmi & Halmesmäki 2001b). I de finländska forskningsprojekten har frågeformuläret om förlossningsrädsla endast varit ett bland flera andra frågeformulär som använts
som mätinstrument. I studien om missnöje med förlossningen och
postnatal depression fanns frågeformuläret och respondenternas
svar angivna (Saisto m.fl. 2001c). Den andra artikeln om psykoso-

ciala karakteristika hos förlossningsrädda kvinnor konstaterar endast att den version av formuläret som använts reviderats på basis
av en pilotstudie som gjorts vid det undersökande sjukhusets
mödrapoliklinik (Saisto m.fl. 2001b, 493). Det reviderade formuläret
redovisades inte.
Saisto, Salmela-Aro, Nurmi, Könönen och Halmesmäki (2001d)
säger att formuläret använts i screeningsyfte för att identifiera
förlossningsrädda kvinnor. Syftet var att undersöka effekten av två
olika terapimetoder för förlossningsrädsla samt deras effekt. I
denna artikel beskriver författarna att 176 gravida kvinnor hade
remitterats till Helsingfors Universitets Centralsjukhus (HUCS)
mödrapoliklinik på grund av förlossningsrädsla, efter diagnostik
genom detta specifika frågeformulär (Saisto m.fl. 2001d). Av den
inom mödravården allmänt använda nationella handboken om
screeningundersökningar och samarbete mellan primär- och
specialsjukvården framgår att man vid tiden för utgivningen av
denna använt ett frågeformulär för kartläggning av förlossningsrädsla och för att kunna ta upp rädslan till diskussion på mödrarådgivningen (Stakes 2000, 88). Det frågeformulär som presenterades
i handboken inleddes med en kort text som berättar att Helsingfors Universitets Centralsjukhus strävar efter att utveckla mödraoch förlossningsförberedelsen. Därför ställer man på rådgivningen
frågor om den kommande förlossningen. Det förklaras vidare att
”de mammor som upplever förlossningen som ett problem som
oroar dem kan på förhand besöka Kvinnokliniken för att diskutera
och planera sin förlossning” (Stakes 2000, 142). Rubriken för formuläret är ”Frågor om förlossningsrädsla” och riktar sig till klienterna på mödrarådgivningsbyrån. Klienterna får alltså redan genom
rubriken veta att förlossningsrädsla är det som undersöks och därmed är ett ”problem”. Att explicit skriva ut detta innebär att den
som besvarar frågorna på förhand är medveten om att det är just
detta fenomen som man är intresserad av, vilket kan påverka
svaren. Möjligheten att besöka Kvinnokliniken och diskutera samt
planera sin förlossning presenteras också på ett sätt som kan tolkas
som ett erbjudande öppet för alla. Kvinnorna ombeds besvara frå-
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gorna med ”ja” eller ”nej” och returnera det ifyllda formuläret till
hälsovårdaren på rådgivningsbyrån. Dokumentet avslutas med en
mening inom parentes som antyder hur forskarna graderar rädslan.
De gravida kvinnorna får uppenbarligen också se uppmaningen i
och med att de själva skall fylla i formuläret och ge det till sin
hälsovårdare före utgången av graviditetsvecka 20. ”(Remiss skrivs
ut om ja-svaren är minst fem eller om den sista frågan besvaras
jakande.)” (Stakes 2000, 142).
Frågorna presenteras som objektiva teman, som inte behöver
motiveras eller förklaras. Det förekommer ingen hänvisning till hur
valet av frågor har gått till. Varför de finländska forskarna använt
sig av detta frågeformulär och inte av det tidigare formulär som
deras kolleger (Suonio m.fl. 1993) konstruerade för sin undersökning framgår inte av texterna. Inte heller anges varför det av Areskog, Kjessler och Uddenberg (1982) utvecklade frågeformuläret
har förkortats och enligt vilka kriterier just dessa frågor valts, och
de övriga ratats.
Saisto (2000, 1484) för i sin artikel i tidskriften Duodecims temanummer om graviditet och psyke en kort diskussion om var gränsen för hur många jakande svar i frågeformuläret kvinnan skall ha
för att klassificeras som förlossningsrädd. Det framgår att det inte
finns en exakt gräns utan att det är den som använder sig av frågeformuläret som definierar gränsen. Saisto (2000, 1484) skriver att
om man väljer 90 percentilen som kriterium för signifikant rädsla
eller ångest så innebär det minst fem eller sex affirmativa svar på
frågorna i formuläret bestående av tio frågor. Huruvida denna gräns
är allmänt använd framgår inte av texten. Författaren hänvisar till
sina egna opublicerade observationer och säger att kvinnor i ett
”normalt rådgivningsmaterial” svarar ja på i medeltal 2 av frågorna.
Ett annat frågeformulär, Pregnancy Anxiety Scale (PAS), som
utvecklats av den amerikanska epidemiologen Jeffrey S. Levin
(1991) på basis av tidigare forskning, har också använts i flera undersökningar av finländska forskare. Detta frågeformulär bestående
av tio frågor sägs vara specifikt inriktat på undersökning av oro
under graviditeten. Saisto och hennes kolleger (2001b; 2001c; 2001d)

har använt det i kombination med andra frågeformulär för att
undersöka olika aspekter av förlossningsrädsla. Enligt Levin (1991,
374) handlar PAS-formuläret om tre aspekter av ängslan; oro över
att vara gravid (de tre första frågorna), oro över förlossningen (de
följande fyra frågorna) samt oro över sjukhusvistelsen (de tre sista
frågorna).
Tabell 7
Pregnancy Anxiety Scale
Har någon skrämt dig gällande att föda barn?
Har du läst något skrämmande om att föda barn?
Är du rädd för att falla och skada barnet?
Är du rädd för att förlossningssmärtan kommer att vara svår?
Kommer du att be om smärtlindring vid förlossningen?
Är du rädd för att bli klippt när barnet föds?
Är du rädd för att ditt barn inte är normalt?
Är du rädd för att vara ensam på sjukhuset?
Är du oroad över att läkarna kanske inte är vänliga?
Är du oroad över att sköterskorna kanske inte är vänliga?

Källa: Saisto, Salmela-Aro, Nurmi & Halmesmäki (2001c, 40).
Originaltexten finns i Bilaga 4.
Frågorna i tabellen ovan kunde besvaras enligt en femgradig
Likertskala ”inte alls”, ”lite”, ”något”, ”ja” och ”mycket” (Not at
all, Little, Some, Yes, A lot) (Saisto m.fl. 2001c, 40). Genom att
använda PAS-formuläret beskriver forskarna inte endast den rädsla
kvinnor känner inför själva förlossningen utan här inkluderas också
oro under graviditeten, ”graviditetsrädslor” och rädsla för att
vården inte är bra.
Också i Sverige pågick under 1990-talet omfattande forskningsverksamhet på samma område, men forskarna i Sverige utarbetade
samtidigt ett nytt frågeformulär för mätandet av förlossningsrädsla.
I Sverige blev forskningen om förlossningsrädsla i mitten av 1990talet i större utsträckning och mer uttalat ett samarbete mellan
gynekologer/obstetriker och psykologer, ofta så att psykologen står
som första författare till artiklar om förlossningsrädsla. Bland an-
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nat psykologen Klaas Wijma, gynekologen Barbro Wijma (tidigare
Areskog) som var verksamma vid Linköpings universitet, samt psykologen Margareta Zar som verkade vid Hälsohögskolan i Jönköping, påpekade i en artikel i Journal of Psychosomatic Obstetrics and
Gynecology från 1998 att oro och ängslan har undersökts med
instrument som inte utvecklats för att mäta den specifika oro och
ängslan som kvinnor känner under graviditeten och inför förlossningen, vilket haft negativ inverkan på undersökningarnas validitet
och reliabilitet. De konstaterar att det fram till det att de nu presenterar ett nytt frågeformulär har varit svårt att studera förlossningsrädsla eftersom det inte funnits adekvata psykologiska mätinstrument (Wijma, Wijma & Zar 1998).
För att avhjälpa denna brist har de svenska forskarna utarbetat
Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ). WDEQ version A beskriver Wijma Expectancy Questionnaire medan
W-DEQ version B beskriver Wijma Experience Questionnaire. Forskarna hänvisar till det första svenska frågeformuläret och säger att
de: ”Efter erfarenheter med utvecklandet av ett annat slags frågeformulär för mätning av förlossningsrädsla […]”40 , utvecklat WDEQ (Wijma m.fl. 1998, 84). Det första frågeformuläret är det
formulär som Areskog med kolleger (1982) hade skapat (se Tabell
4). Gynekologen Barbro Areskog, numera Wijma, har medverkat
vid tillkomsten av båda formulären. Wijma med kolleger (1998,
84–85) utgår från teorin om att de förväntningar en gravid kvinna
har på den förestående förlossningen är högst relevanta både för
hennes upplevelse av och beteende under förlossningen. Likaså
kan kvinnans bedömning av en tidigare förlossning ge uttryck för
den ängslan hon känt och kan också utgöra en indikation på graden
av rädsla inför en eventuell kommande förlossning.
W-DEQ formuläret sägs fokusera uttryckligen på den specifika
förlossningssituationen (Wijma m.fl. 1998, 85). Författarna beskriver
sig ha utvecklat sitt frågeformulär under en tio års period och testat
40
”After experiences with the development of another kind of questionnaire for
the measurement of fear of childbirth, […]”

prototyper av formuläret i egen praktik och i vårdundersökningar.
De frågor som inkluderades i frågeformuläret har kommit upp i
Klaas Wijmas och Barbro Wijmas praktiska arbete med förlossningsrädda kvinnor. Formuläret innehåller frågor om kvinnans förväntningar på (version A) och upplevelser av (version B) förlossningen.
Vad förlossningsrädsla är operationaliseras i utsagor om olika
känslors intensitet och de tankar kvinnan har om den undersökta
förlossningen (Wijma m.fl. 1998, 85).
Detta frågeformulär skiljer sig från de tidigare presenterade i
flera avseenden. Formuläret består inte av negativa påståenden,
som de tidigare behandlade frågeformulären, utan frågorna är i
huvudsak neutrala och svaren graderas. I texten som introducerar
frågorna står ingenstans att man undersöker förekomsten av
förlossningsrädsla utan att frågeformuläret handlar om känslor och
tankar som kvinnor kan ha inför förlossningen. Föderskan skall
när hon fyller i formuläret gradera sina känslor och uppfattningar
på en sexgradig Likertskala, från ”inte alls” till ”oerhört” (Wijma
m.fl. 1998). Föderskorna ombeds svara på frågorna genom att ringa
in det alternativ som bäst motsvarar hur de föreställer sig att förlossningen kommer att vara (version A) eller hur de tycker att deras
förlossning var (version B). Det påpekas också uttryckligen att man
inte skall svara på hurdan man önskar att förlossningen skall vara,
respektive skulle ha varit (Wijma 1998, 94, 96). I Tabell 8 finns version A av detta frågeformulär. Version B är i övrigt identisk, men
istället för att fråga om hur föderskan tror att förlossningen skall
vara, om hur hon tror att hon kommer att känna sig frågas det
efter hur hon upplevde förlossningen och hur hon kände sig.
Forskarna anger att för detta formulär är minimipoäng 0 och
maximipoäng är 165. Ju högre poäng, desto mera förlossningsrädsla
anses föderskan uppvisa. Det betyder att man måste vända på
skalan för de frågor som besvarades positivt (Wijma m.fl. 1998,
85). Författarna säger sig ha utvecklat ett pålitligt, konkret och begripligt instrument (Wijma m.fl. 1998, 91). I artikeln som presenterar
frågeformulärets psykometriska aspekter konstateras att frågeformuläret för tillfället endast är ett forskningsinstrument (Wijma
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Tabell 8
Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ) version A
I Hur tror Du att Din förlossning kommer att bli som helhetsupplevelse?
1 Oerhört fantastisk
2 Oerhört hemsk

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

Inte alls fantastisk
Inte alls hemsk

II Hur tror Du att Du kommer att känna Dig under förlossningen?
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Oerhört ensam
Oerhört stark
Oerhört säker
Oerhört rädd
Oerhört utlämnad
Oerhört svag
Oerhört trygg
Oerhört självständig
Oerhört uppgiven
Oerhört spänd
Oerhört glad
Oerhört stolt
Oerhört övergiven
Oerhört samlad
Oerhört avspänd
Oerhört lycklig

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Inte alls ensam
Inte alls stark
Inte alls säker
Inte alls rädd
Inte alls utlämnad
Inte alls svag
Inte alls trygg
Inte alls självständig
Inte alls uppgiven
Inte alls spänd
Inte alls glad
Inte alls stolt
Inte alls övergiven
Inte alls samlad
Inte alls avspänd
Inte alls lycklig

III Vad tror Du att Du kommer att känna under förlossningen?
19 Oerhörd panik
20 Oerhörd hopplöshet
21 Oerhörd längtan
efter barnet
22 Oerhört stor
självförtroende
23 Total tillit
24 Oerhörd smärta

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

Inte alls någon panik
Inte alls någon hopplöshet
Inte alls någon längtan
efter barnet

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

Inget självförtroende alls
Ingen tillit alls
Inte alls någon smärta

IV Vad tror Du kommer att hända när förlossningsarbetet är som intensivast?
25 Bär mig oerhört illa åt 1
26 Vågar utlämna mig helt
till det som sker i
kroppen
1
27 Tappar totalt kontrollen
över mig själv
1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

Bär mig inte alls illa åt
Vågar inte alls utlämna mig till
det som sker i
kroppen
Tappar inte alls kontrollen
över mig själv

V Hur tror Du att det kommer att kännas att föda fram barnet?
28
29
30
31

Oerhört roligt
Oerhört naturligt
Oerhört självklart
Oerhört farligt

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

Inte alls roligt
Inte alls naturligt
Inte alls självklart
Inte alls farligt

VI Har Du under den senaste månaden haft fantasier kring förlossningen som t.ex...
32 …fantasier att det skulle hända att barnet dör under förlossningen?
Aldrig
1
2
3
4
5
6
Mycket ofta
33 …fantasier att det skulle hända att barnet skadas under förlossningen?
Aldrig
1
2
3
4
5
6
Mycket ofta

Skulle Du nu vilja kontrollera att Du inte har glömt någon fråga?

Källa: Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire 1995.

m.fl. 1998). Det diskuteras inte var gränsen för när en kvinna tolkas
lida av förlossningsrädsla skall dras eller hur gränserna för rädslans
svårighetsgrad skall tolkas. Inte heller framkommer vem som skall
avgöra detta.
Senare har Zar, Wijma och Wijma (2001a) också arbetat med att
utveckla W-DEQ A formuläret så att det kan användas som ett diagnostiskt test för att hitta kvinnor som i slutet av graviditeten lider
av allvarlig förlossningsrädsla. Det innebär att det är nödvändigt
att definiera en gräns för hur många poäng en kvinna ska få för att
hon skall anses lida av förlossningsrädsla som är av klinisk betydelse (Zar, Wijma & Wijma 2001a, 3). Forskarna påpekar att gränsdragningen beror på i vilket syfte testet används inom den kliniska
praktiken. Om läkarna har som syfte att hitta alla de kvinnor som
medger att de lider av invalidiserande förlossningsrädsla så måste
gränsen vara lägre. Risken är då att man får ett större antal falska
positiva svar, vilket betyder att antalet kvinnor som i en intervjusituation inte säger sig lida av stark förlossningsrädsla får ett högt
poängtal i testet.
W-DEQ frågeformuläret har etablerats som ett mycket flitigt
använt frågeformulär bland svenska forskare som intresserat sig
för förlossningsrädsla. Beroende på syftet med undersökningen för
vilken formuläret använts har det kombinerats med andra frågeformulär. Gränserna för hur många poäng som indikerar förlossningsrädsla enligt W-DEQ varierar. Elsa Lena Ryding tillsammans
med Barbro Wijma, Klaas Wijma och gynekologen Håkan Rydhström (1998b) skriver att i deras undersökning om huruvida förlossningsrädsla kan öka risken för akut kejsarsnitt, så drogs gränsen
för allvarlig förlossningsrädsla vid 84 poäng. Valet sägs ha dikterats
av behovet av att samla ihop ett ändamålsenligt antal kvinnor som
hörde till en kliniskt relevant kategori. Valet av detta poängtal som
gräns innebar att tio procent av hela deras sampel på 1981 kvinnor
hade mer än 84 poäng i W-DEQ A formuläret. Zar, Wijma och Wijma
(2001b) delade i sin tur in sitt sampel av gravida kvinnor i tre grupper för en undersökning om huruvida förlossningsrädsla har ett
samband med allmän ångest. Kvinnor med 66 eller fler poäng ansågs lida av hög grad av förlossningsrädsla, 38–65 poäng ansågs
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innebära moderat förlossningsrädsla medan kvinnor som hade 37
poäng eller mindre tolkades lida av en låg grad av förlossningsrädsla. Ryding med barnmorskorna Åsa Persson, Cecilia Onell och
Linda Kvist (2003) redogör för en undersökning om bland annat
förlossningsupplevelse hos nyblivna mödrar som konsulterat
specialutbildade barnmorskor för förlossningsrädsla, och hänvisar
till att Klaas Wijma i muntlig kommunikation sagt att ett poängtal
på mer än 100 i W-DEQ version B är ett tecken på en mycket skrämmande förlossningsupplevelse.
Klaas Wijma, barnmorskan och medicine doktorn Siw Alehagen
och Barbro Wijma (2002, 97) hävdar att det efter 20 års forskning
om förlossningsrädsla nästan helt saknas medicinsk forskning om
rädsla under själva förlossningen. Författarna beskriver hur de utvecklat ett mätredskap, Delivery Fear Scale (DFS), för att kunna
mäta förlossningsrädsla under själva förlossningen. Eftersom detta
frågeformulär skall kunna fyllas i också när förlossningsarbetet är
som intensivast så påpekar författarna att det måste gå snabbt att
dela ut, vara lättförståeligt samt lätt att besvara och inte får vara
för omfattande (Wijma m.fl. 2002, 98). Frågeformuläret innehåller
10 frågor och skaparna av formuläret har inkluderat både negativa
och positiva frågor, uttryckligen för att inte påverka kvinnans
tankar i negativ riktning (Wijma m.fl. 2002, 98).
Det framgår av beskrivningen om hur formuläret kommit till
att de tre artikelförfattarna – en psykolog, en barnmorska och medicine doktor samt en gynekolog (samtliga verksamma i Linköping)
– som alla uppges ha lång erfarenhet av att arbeta med gravida
och födande kvinnor, sammanställde en omfattande lista på såväl
positiva som negativa punkter. Åtta erfarna barnmorskor fick sedan
kommentera denna lista och föreslå andra möjliga frågor på basis
av sina erfarenheter av vad födande kvinnor är rädda för under
förlossningen. Detta resulterade i en lista på 60 frågor som kvinnor
muntligen skulle gradera på en tiogradig ordinalskala (Wijma m.fl.
2002, 99). Denna lista testades sedan bland 92 kvinnor under deras
förlossning och de tio frågorna med de bästa psykometriska
värdena inkluderades i det slutliga frågeformuläret. Svaren på

dessa tio frågor graderas från 1 till 10.
Tabell 9
Påståendena i Delivery Fear Scale (DFS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jag står ut med smärtan
Jag känner mig så hjälplös
Det här känns positivt
Det känns som om jag aldrig kommer härifrån
Jag klarar av det här
Jag vill inte vara med längre
Mitt i allt känner jag mig glad
Det känns som om jag snart ger upp
Detta tar en evighet
Jag känner mig lugn

Källa: Wijma, Alehagen & Wijma (2002, 100) 41.
I Wijmas och hans kollegers (2002) artikel om utvecklandet av DFS
finns inget skrivet om huruvida det finns någon gräns för när
kvinnan anses lida av förlossningsrädsla under förlossningen. I en
artikel som beskriver användandet av DFS-formuläret för att jämföra först- och omföderskors upplevelser av rädsla under förlossningen, skriver Siw Alehagen, tillsammans med Klaas Wijma och
Barbro Wijma (2001, 317), att ”ju större poängsumma desto större
rädsla”. Rädslan beskrivs som en kontinuerlig variabel – vad som
definieras som rädsla eller icke-rädsla beror på forskarnas syfte.

5.7 Fortsatta mätningsproblem
Kriterierna för vad som skall anses vara förlossningsrädsla varierar
som synes mellan de undersökningar som forskarna presenterar i
sina artiklar. Wijma, Alehagen och Wijma (2002, 103) påpekar att
rädsla och ängslan är teoretiska konstruktioner som är svåra att
41

Frågorna finns både på engelska och på svenska i tabellen i artikeln.
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operationalisera. De diskuterar också problemet med att kunna
uppskatta hur allvarlig förlossningsrädslan är. I såväl den svenska
som i den finländska forskningen förekommer en problematisering
av gränsdragningen för vad om skall anses vara förlossningsrädsla.
På liknande sätt hävdar de finländska gynekologerna Saisto, Olavi Ylikorkala och Erja Halmesmäki (1999, 681) i en artikel, som
redovisar för en undersökning om orsakerna till att omföderskor
rapporterar rädsla inför sin andra förlossning, det svåra i att objektivt avgöra hur allvarlig förlossningsrädsla en kvinna lider av. Krav
på kejsarsnitt förs i en finländsk studie fram som en gräns för vad
som skall anses vara förlossningsrädsla. ”Det är svårt att objektivt
bedöma hur stark den rädsla som uppkommit för flera år sedan är,
så vi satte gränsen för rädsla vid krav på kejsarsnitt under följande
graviditet” 42 (Saisto m.fl. 1999, 681). I denna beskrivning framställs
förlossningsrädsla inte som en kontinuerlig, utan som en absolut
variabel som kan graderas enligt en nominalskala. Att lida av allvarlig förlossningsrädsla definierades i denna undersökning alltså
som krav på kejsarsnitt. I vårdpraxis är det den medicinska professionen som formellt drar gränsen för eller bestämmer vad som är
förlossningsrädsla men i praktiken verkar deras auktoritet begränsas av kvinnors anspråk. Saisto och Halmesmäki (2003a, 201) skriver
i sin översiktsartikel om fenomenet förlossningsrädsla att: “Det är
den gravida kvinnan som själv definierar rädslan i och med att
hon uttrycker oro och rädsla under graviditeten och ber om hjälp”43.
Det antyder att det är den enskilda kvinnan som själv skall kunna
definiera huruvida hon lider av förlossningsrädsla. Saistos och Halmesmäkis uttalande antyder en tveksam inställning till möjligheten
att göra exakta mätningar av förlossningsrädsla. I det finländska
vårdsystemet är det ändå obstetriken som erbjuder medel för att
behandla denna rädsla, och som sist och slutligen är den instans
som godkänner eller förkastar kvinnans anspråk. Obstetriken anger
42
“Objective assessment of severity of fear starting years earlier is difficult, so we
set a fear limit of demand for cesarean in the next pregnancy.”
43
”Individually, the pregnant woman herself defines the fear, when she expresses
anxiety and fear during pregnancy and asks for help.”

riktlinjer för vad som anses vara förlossningsrädsla och avgör om
kvinnan är berättigad till den vård obstetriken har att erbjuda.
I de analyserade texterna framkommer även att forskarna både
i Finland och i Sverige anser det vara svårt att värdera vilken betydelse frågeformulären har. Begreppet förlossningsrädsla används
allmänt som en medicinsk kategori trots att forskarna påpekar att
det är svårt att mäta och uppskatta förekomsten av denna rädsla.
Mätproblemen är viktiga eftersom avsikten är att utveckla den kliniska praktiken, det vill säga förlossningsvården. Ryding, Persson,
Onell och Kvist (2003) analyserar huruvida de undersökningsmetoder de använt sig av för sin undersökning var adekvata och
konstaterar att:
Utvärderingen av vilken klinisk betydelse W-DEQ poängen
har är svårt. Kanske skillnaden mellan poängvärdena mellan
SG [study group] och CG [control group] inte är speciellt
viktig ur en klinisk synvinkel? 44 (Ryding m.fl. 2003, 15).
Det framgick att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan
andelen kvinnor i kontroll- respektive studiegruppen som fick mer
än 60 poäng på W-DEQ. Det fanns däremot en skillnad, om än en
liten, i andelen kvinnor som hade extremt höga poäng (mer än 70)
(Ryding m.fl. 2003, 15). Trots att det förekommer spridda röster
bland forskarna som ifrågasätter hur tillförlitliga frågeformulär är
och vilken vikt man skall lägga vid dem, har den medicinska forskningen om förlossningsrädsla, som jag ovan visat, strävat efter att
utveckla mätinstrument för att kunna identifiera och klassificera
kvinnor som uppges lida av förlossningsrädsla. Att finna dessa
kvinnor beskrivs av flera olika orsaker vara viktigt och ett frågeformulär beskrivs av flera forskare och kliniker som ett bra medel
för att på ett tillförlitligt och enkelt sätt kunna sålla ut de kvinnor
som lider av rädsla (Saisto m.fl. 2001b, 497; Saisto m.fl. 2001c, 44;
Uotila 2002). Genom att påpeka hur viktigt det är att utveckla red44

“Evaluation of the clinical meaning of the W-DEQ scores is difficult. Perhaps the
difference in mean scores between the SG and the CG is not particularly important
from a clinical point of view?”
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skap för att sålla ut de kvinnor som lider av förlossningsrädsla
fokuserar forskarna på utvecklandet av kunskap som kan användas
för att vårda de problematiska kvinnorna. Med tanke på den omfattande forskningen om förlossningsrädsla är det anmärkningsvärt
att det inom forskningslitteraturen finns så få undersökningar om
utvecklandet av metoder för att förebygga rädslor inför förlossningen.
Även om den senare forskningen har förfinat forskningsmetoderna är det tydligt att den omfattar samma premisser som den
tidigare forskningen om förlossningsrädsla. Vetenskapligheten i
forskningen byggs upp genom att forskarna i sin argumentation
hänvisar till resultaten av tidigare undersökningar. Om inte resultaten i de tidigare studierna bestrids kan man anta att forskarna
anser att deras resultat bidrar till att utöka den kunskap som de
tidigare studierna lagt fram. I många artiklar som utgör materialet
för denna undersökning, till exempel den svenska obstetrikern Berit
Sjögrens (1998) och Saistos (2000) artiklar hänvisas till Areskogs
samt Suonios och deras kollegers första artiklar och enligt dem är
upp till var femte kvinna i någon mån rädd för förlossningen och
sex procent av alla kvinnor uppges lida av stark förlossningsrädsla.
Senare forskare verkar ändå vara medvetna om problemen med
de tidigare använda metoderna. Vissa forskare påpekar att man
använder sig av ”självskattning” (self-rating scales) för att man på
detta sätt får objektiv utvärdering för bedömning om någon lider
av förlossningsrädsla (Ryding m.fl. 2003). Det finns även röster som
framhåller vikten av att fråga kvinnor om ”personliga bekymmer”
(personal concerns) snarare än att använda standardiserade formulär (t.ex. Saisto 2001d, 825). Samtidigt baserar sig den ”objektiva”
kunskap som byggs upp i den vetenskapliga retoriken i stor utsträckning ändå på vad som i vissa fall framstår som godtyckligt
valda rädslor som inkluderats i ett frågeformulär, och klassificeringarna beror på forskarnas gränsdragningar.

5.8 Fortsatt oklarhet gällande definitioner
Trots att forskningen om förlossningsrädsla var livlig både i Sverige och i Finland under den senare delen av 1990-talet, fortsatte och
till och med ökade begreppsförvirringen i samband med att det
gjordes allt fler undersökningar som handlade om förlossningsrädsla. Svenska forskare använde uttryck som ”anxiety of delivery”
(Sjögren & Thomassen 1997, 951; Sjögren 1998, 819), “anxiety about
childbirth” och ”anxiety over childbirth” (Sjögren 1997, 266) som
kan översättas som oro inför förlossningen. Dessa användes som
synonymer till förlossningsrädsla, för att beskriva rädsla för det
som kan hända under själva förlossningen.
[...] oro över förlossningen kan innefatta flera olika aspekter,
t.ex. rädsla för att förlossningen kommer att vara förenad
med olidlig smärta eller att de fysiska funktionerna kommer
att visa sig vara bristfälliga. Det kan förekomma tvivel om
den obstetriska personalens kompetens att erbjuda tillräckligt stöd under förlossningen 45 (Sjögren 1997, 266).
Rätt vaga uttryck, som oro (parallellt används också ängslan eller
rädsla) under graviditeten eller lågt subjektivt välbefinnande, har
av andra forskare använts närmast som synonymer till det fenomen
som oftast kallas förlossningsrädsla. Till exempel använder Saisto
och hennes kolleger (2001d, 820) i inledningen till en och samma
artikel om förlossningsrädsla ett flertal olika begrepp. Det talas om
”rädsla för förlossningen” (fear of labor), ”ängslan hos modern”
(maternal anxiety), ”ängslan” (anxiety), ”bekymmer” (distress) och
”depression under graviditeten” (depression during pregnancy).
Begrepp som ”lågt subjektivt välbefinnande” (low subjective well45

” [...] anxiety over childbirth may include several different facets, e.g. fear that
labor will be accompanied by intolerable pain, or that physical functions will prove
inadequate. There may be doubt over the competence of the obstetrical hospital
staff to provide adequate support during delivery.”
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being) rapporteras ha samma konsekvenser som förlossningsrädsla
beskrivs föra med sig (Saisto m.fl. 2001c, 39).
Att det inte är ett entydigt, klart definierat fenomen visas av att
det också förekommer andra benämningar. Den finländska gynekologen Eeva-Marja Rutanen (2000) skiljer i tidskriften Duodecims
temanummer om graviditet och psyke klart och tydligt mellan dels
förlossningsrädsla och dels rädslor under graviditeten. Förlossningsrädsla nämns, men mest behandlas rädslor under graviditeten
eller graviditetsrädslor, och dessa som en egen kategori. Hon säger
att: ”Rädslor under graviditeten, förutom förlossningsrädsla, har
undersökts förvånansvärt lite och undersökningarna har till största
delen varit okontrollerade” 46 (Rutanen 2000, 1473).
Förlossningsrädsla beskrivs alltså ibland som en egen rädsla,
skild från andra rädslor som förekommer under graviditeten eller
från rädslor som är beroende av graviditeten. Det förefaller då som
om det skulle vara helt klart vilka rädslor som kan klassificeras
som förlossningsrädsla. Men trots att Rutanen, till skillnad från
många andra forskare, uttryckligen skiljer mellan förlossningsrädsla och graviditetsrädslor så skriver hon inte vad som innefattas
i hennes förståelse av begreppet förlossningsrädsla. Är det enbart
att vara rädd för själva förlossningen, som tilldragelse, eller inkluderas också andra aspekter i begreppet?
Enligt Rutanen (2000, 1473) är det förståeligt att kvinnor under
graviditeten känner rädsla gällande den egna hälsan och barnets
hälsa samt rädsla inför det stundande moderskapet. Hon framhåller
också att orsakerna till rädslorna varierar beroende på i vilket skede
av graviditeten kvinnan är. Kvinnorna uppges i början av graviditeten oroa sig för den egna kroppens reaktioner. I takt med att graviditeten framskrider uppges kvinnorna börja oroa sig för förlossningen och för att något skall hända barnet. Rädslor gällande
moderskapet och känslor av otillräcklighet beskrivs öka under graviditeten och efter förlossningen. Alla dessa rädslor framställs av
46
”Raskaudenaikaisia pelkoja, synnytyspelkoa lukuun ottamatta, on tutkittu yllättävän vähän ja tutkimukset ovat olleet suurimmaksi osaksi kontrolloimattomia.”

Rutanen (2000, 1473) som graviditetsrädslor. Den oro kvinnor
beskrivs känna inför förlossningen och för barnet inkluderas av
henne i begreppet graviditetsrädsla. Det framkommer inte hur man
skall kunna skilja mellan dessa rädslor, eller om det ur hennes perspektiv ens är nödvändigt.
Förlossningsrädsla kan också beskrivas som den identifierbara
enhet som all oro och ängslan utmynnar i. ”Tillämpat på obstetriken
kunde detta betyda att den specifika oron är förlossningsrädsla
och den fruktade situationen är förlossningsarbetet”47 (Ryding m.fl.
1998b, 543). Trots problemen med att definiera fenomenet drar de
flesta forskare i sina texter ändå gränser för vilken rädsla som skall
anses vara förlossningsrädsla. För obstetrikern Jukka Uotila (2002,
3473) är det viktigt att operationalisera. Han beskriver, i en artikel
som handlar om när läkaren på mödrarådgivningsbyrån skall
remittera en föderska till specialsjukvård, i samma stycke ”förlossningsrädsla som är till förfång för det dagliga livet” (päivittäistä
elämää haittaavaa synnytyspelkoa), ”abnorm rädsla” (poikkeavan
pelon) och ”stark förlossningsrädsla” (voimakasta synnytyspelkoa).
Dylik förlossningsrädsla beskrivs av Uotila (2002, 3473) som anledning till att föderskan behöver hjälp. Att upptäcka och vårda
”abnorm rädsla” kan enligt honom vara en naturlig del av det
psykosociala stöd som den väntande modern får på mödrarådgivningen. Men han påpekar att ”stark förlossningsrädsla” senast
vid graviditetsvecka 30 måste behandlas också på förlossningssjukhusets poliklinik.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att definitionsproblemen åtminstone fram till början av 2000-talet har varit bestående.
Areskog och hennes kolleger (1982) kritiserade tidigt den medicinska forskningen för att den inte kommit fram till en bra definition på förlossningsrädsla. Tjugo år senare påtalar de två finländska
obstetrikerna Saisto och Halmesmäki (2003a, 201) fortfarande att
”[…] ingen enhetlig definition på förlossningsrädsla har fast47
“Applied to obstetrics, this could mean that the specific anxiety is fear of
childbirth and the feared situation, labor.”
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ställts”48. De kritiserar forskningen för att ha svårt att skilja mellan
begreppen prenatal ångest/oro och förlossningsrädsla. Saisto och
Halmesmäki poängterar att den tidigare internationella forskning
som de svenska och finländska forskarna ofta hänvisat till har saknat fokus. I stället har det handlat om oro under graviditeten och
om graviditetsrelaterad oro. Denna oro har sedan av olika forskare
beskrivits ha olika dimensioner. Det kan vara oro som har att göra
med graviditeten och förlossningen, föräldraskapet eller allmän
psykiatrisk symtomatologi. Bland annat Saisto (2003, 4126–4127)
skriver att: ”Ibland kan rädslan höra mera ihop med det blivande
föräldraskapet än med själva förlossningen”49. Eller så kan föderskan beskrivas vara orolig för att vara gravid, för att föda barn eller för att bli inlagd på sjukhus. Saisto och Halmesmäki (2003a,
201) ser problem i forskningen på området eftersom ”[…] hela
problemet och diagnosen 50 är dåligt definierade”51. Samtidigt bidrar
samma forskare till begreppsförvirringen genom att säga att ”kejsarsnitt på moderns begäran” (cesarean on maternal request) motsvaras av begreppet ”rädsla för vaginal förlossning” (fear of vaginal
childbirth). Både i Sverige och i Finland har forskarna strävat efter
att utveckla forskningsmetodologin, men redan skillnaderna mellan
ansatserna i de två länderna visar att det medicinska problemet
förlossningsrädsla kan närmas på mycket olika sätt. Medicinen har
flera vägar att gå i sina ansatser att rama in fenomenet. Förlossningsrädsla framställs som ett problem, och att detta problem är
så dåligt definierat beskrivs dessutom som ett problem.

48

” […], no uniform definition for fear of childbirth has been settled.”
”Toisinaan pelko saattaa liittyä enemmän tulevaan vanhemmuuteen kuin itse
synnytykseen.”
50
Diskussionen om definitioner av en diagnos tas upp i kapitel 7.
51
” […] the whole problem and diagnosis are poorly defined.”
49

5.9 Sammanfattning
I detta kapitel har jag undersökt hur medicinsk forskning i Sverige
och Finland introducerade förlossningsrädsla som en ny medicinsk
kategori i den obstetriska forskningen samt hur vetenskaplig kunskap om detta fenomen skapas i vetenskapliga artiklar. Den medicinska forskningen introducerade begreppet och problemet förlossningsrädsla som ett nytt forskningsområde inom den psykosomatiska samt obstetriska forskningen i Norden i början av 1980talet. Rädslor hade tidigare främst intresserat forskare inom psykiatrin, men nu uppmärksammade och erkände också forskare inom den obstetriska disciplinen att kvinnor var oroliga inför att föda
barn. Svenska och finländska forskare har gjort ett flertal undersökningar om förlossningsrädsla och dessa har rapporterats i nordiska och internationella vetenskapliga tidskrifter från början av
1980-talet. I mitten av 1990-talet tog forskningen delvis en ny riktning och förlossningsrädsla kom att också bli ett gemensamt forskningsintresse för obstetriken och psykologin. Forskningen har försökt definiera och mäta förlossningsrädsla och därmed bidragit
till att skapa vetenskaplig kunskap om detta fenomen. Den medicinska forskningen bidrog på detta sätt till medikaliseringen av
förlossningsvården i och med att den bidragit till att konstruera
förlossningsrädsla som en vetenskaplig kategori och som ett
medicinskt problem. En av de positiva effekterna medikaliseringen
av förlossningsrädsla har fört med sig är att den medicinska forskningen uppmärksammade kvinnors känslor och således deras
psykiska hälsa i samband med graviditet och förlossning. Detta är
något som tidigare forskning har påpekat att obstetriken av tradition inte i någon större utsträckning befattat sig med.
I detta kapitel har jag visat hur olika mätinstrument för förlossningsrädsla har utarbetats samt hur forskarna diskuterat gränsdragningar för vad som skall tolkas som förlossningsrädsla. I de
allra första svenska medicinska artiklarna, som handlade om förlossningsrädsla, refererar forskarna ofta till förlossningsrädsla som
en given enhet som deras undersökningar upptäckt och synliggjort.
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Förlossningsrädsla introducerades som ett objektivt faktum och en
allmän sanning gällande föderskors känslor som inte behöver
ifrågasättas. Fenomenet var med andra ord från början ett ”slutet”
faktum, som kunde tas som utgångspunkt för medicinsk forskning
som fokuserar på gravida och födande kvinnor. Forskningen har
försökt skapa mät-instrument för att objektivt kunna uppskatta
förekomsten och graden av förlossningsrädsla. Hur stor andel av
föderskorna och i vilken grad de lider av rädsla har varit de relevanta frågorna. Samtidigt har forskarna ändå ständigt kämpat med
att försöka avgöra vad förlossningsrädsla egentligen är. Trots gedigna försök har den mångfald av definitioner och begrepp som
forskningen inom olika specialiteter använt för att beskriva kvinnors känslor inför olika aspekter av graviditet, förlossning och föräldraskap inte utmynnat i en enhetlig uppfattning om vad förlossningsrädsla skall anses innefatta. Detta kan anses vara problematiskt eftersom medicinen i och med sin kliniska verksamhet
behöver exakta definitioner och kriterier för att kunna vårda. En
del experter på detta område uppmärksammar själva den begreppsförvirring som förekommer och anser det vara problematiskt att
forskningen inte har kunnat enas om vad förlossningsrädsla
egentligen skall anses vara. Förlossningsrädsla kan i dag ses som
ett mycket tänjbart begrepp. Så som begreppet användes inom den
vetenskapliga forskningslitteraturen i Sverige och Finland på 1980och 1990-talen kan det ses som ett ”paraplybegrepp” som kan
innefatta alla tänkbara aspekter av rädsla för att vara gravid, föda
barn och bli förälder.

6 LEGITIMERINGEN AV FÖRLOSSNINGSRÄDSLA SOM MEDICINSKT PROBLEM
6.1 Inledning
Att rädsla inför förlossningen konstrueras som ett problem som
den medicinska vetenskapen och professionen skall befatta sig med

innebär en social process, i vilken aktörerna aktivt handlar och
tolkar. De som publicerat undersökningsresultat gällande förlossningsrädsla legitimerar sina anspråk på att definiera förlossningsrädsla som ett patologiskt fenomen vilket kräver insatser av den
medicinska professionen. I detta kapitel kommer jag att undersöka
vilka konsekvenser av förlossningsrädsla forskarna betonar. Syftet
med detta kapitel är att undersöka hur forskarna legitimerar sin
syn på förlossningsrädsla som ett medicinskt problem. Jag identifierar sex olika argument och strategier för att berättiga intresset
för förlossningsrädsla som forskarna för fram i artiklarna.
I detta kapitel kommer jag inte att behandla forskningen i Finland och i Sverige som skilda enheter. De retoriska medel forskarna
i dessa länder använder för att motivera och legitimera sin forskning
om förlossningsrädsla liknar varandra i så hög grad att det är
ändamålsenligt att behandla dem som en helhet. I fall av skillnader
redovisar jag för dem.

6.2 Allmänt och allvarligt problem som
medicinen bör beakta
I artiklarna betonas ofta att rädsla inför förlossningen inte nödvändigtvis är något onormalt och icke-önskvärt. Rädsla beskrivs
som en mänsklig skyddsmekanism. Såväl de finländska som de
svenska forskarna hänvisar ofta till psykologiska teorier som betonar att det är omvälvande att vänta och föda barn. En viss oro,
och kanske också rädsla, beskrivs som normal och rationell. Att
föderskor lider av förlossningsrädslor har också setts som mänskligt
och förståeligt.
Vad ligger då bakom all denna oro? Utan tvekan kan man
fastslå att barnafödandet i sig karakteriseras av att vara livsförändrande, fysiskt riskabelt samt omöjligt att ställa in.
Redan dessa tre punkter kan kasta ett förståelsens ljus över
rädslan (Sjögren 2003, 2932).
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Förlossningsrädsla kan alltså ses som en normal reaktion på en
förändrad livssituation. Ett undantag från detta synsätt kommer
dock fram i en av artiklarna om förlossningsrädsla. Suonio och hans
kolleger (1993) konstaterar att eftersom ”Den finländska mödravården ofta anses vara en av världens mest effektiva”52 och de flesta
finländska föderskor använder sig av dess tjänster så ”Kunde man
alltså anta att i synnerhet ogrundade rädslor skulle vara ovanliga”53
(Suonio m.fl. 1993, 3133). Detta implicerar att rädsla inför förlossningen av dessa forskare ses som något irrationellt, i synnerhet
i ett land där mödravården beskrivs vara högklassig. De anser det
vara överraskande att finländska gravida kvinnor är rädda för att
föda. Forskarna betonar effektivitet som ett kriterium för kvaliteten
i vården och i och med att den finländska mödravården i det här
hänseendet enligt dem är bland de bästa i världen, söks förklaringen
till förlossningsrädslan hos föderskorna.
Den dominerande synen bland forskarna verkar ändå vara att
känslor och orosmoment förstärks under graviditeten hos en del
föderskor och blir till rädslor som inverkar negativt på livet samt
på graviditeten och förlossningen (Rutanen 2000, 1473; Saisto 2000,
1483; Saisto 2003, 4125; Sjögren 1997, 269). Forskningen har strävat
efter att definiera dessa ”onormala rädslor” som förlossningsrädsla
och etablerat rädslan som ett medicinskt fenomen. Forskarna bidrar
till formandet av fenomenet med sina frågeformulär och klassifikationssystem. Att det är vanligt och till en viss grad normalt och
förståeligt att vara rädd för att föda framställs i artiklarna som ett
accepterat faktum. Rädslan kan i vissa fall bli alltför stark och är
då ”onormal”. Då framträder förlossningsrädsla som kan anses vara
ett medicinskt problem.
Trots att det inte finns någon uttömmande definition på förlossningsrädsla så beskrivs den i de inledande meningarna i många av

52
”Suomalaista äitiyshuoltoa on totuttu pitämään yhtenä maailman tehokkaimmista.”
53
”Voisi siis olettaa, että suomalaisella synnyttäjällä etenkin aiheettomat pelot olisivat harvinaisia.”

de medicinska artiklarna som ett mycket allmänt och allvarligt
problem. Redan i den andra svenska artikeln om förlossningsrädsla
konstateras det i första meningen i introduktionen till artikeln att:
”Förlossningsrädsla är vanligt i slutet av havandeskapet [...]”54
(Areskog m.fl. 1982, 98). Att det är vanligt att vara rädd för förlossningen anges som ett faktum som inleder artikeln och den tilltänkta
publiken förväntas omfatta påståendet. I och med att artikeln publicerades i en etablerad tidskrift riktad till gynekologer och obstetriker riktar författarna sig till andra läkare särskilt inom samma
specialitet. Men hur vanligt förekommande förlossningsrädsla uppges vara varierar. Forskarna legitimerar sitt intresse för fenomenet i de tidiga artiklarna genom att betona att det är mycket allmänt.
Areskog och hennes kolleger (1981, 262) kom fram till att sex procent
av de gravida kvinnorna i deras material led av allvarlig förlossningsrädsla och ytterligare 23 % led av en måttlig, men ändå påtaglig rädsla. Den första undersökningen om förlossningsrädsla i Finland anser att majoriteten av de finländska föderskorna är rädda
för att föda. Redan i ingressen till artikeln konstaterar författarna:
”Endast ett par procent av mödrarna var inte rädda inför förlossningen”55 (Suonio m.fl. 1993, 3133). Suonio och hans kolleger (1993,
3136) uppger också, i likhet med Areskog och hennes kolleger
(1981), att runt sex procent av de studerade föderskorna lider av
stark rädsla inför förlossningen. Men enligt de finländska forskarna
bekräftade över hälften (52,3 %) av de studerade finländska gravida
kvinnorna att de på sex till tolv av de femton frågorna kunde svara
att de kände åtminstone lindrig förlossningsrädsla. Tre av fyra av
de undersökta hade på minst en av frågorna svarat att de kände
stark rädsla.
Hur vanligt fenomenet beskrivs vara kan variera stort beroende
på många olika faktorer, vilket jag visade i kapitel 5. Dessa faktorer
kan vara vilka mätinstrument och -metoder forskarna använder

54
55

“Fear of childbirth is common during late gestation […] “
”Vain pari prosenttia äideistä ei pelännyt synnytystä etukäteen.”
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sig av, hur gränserna för vad som klassas som förlossningsrädsla
dras samt för vilket ändamål mätningen och uppskattningen görs.
I de senare undersökningarna betonar forskarna att rädsla för förlossningen kan anges på en glidande skala från osäkerhet till stark,
fobisk rädsla (t.ex. Zar m.fl. 2001b). Hur frågorna är ställda och
hur resultaten tolkas och refereras påverkar också hur stor andel
som tolkas lida av förlossningsrädsla.
Uppskattningar om förekomsten av förlossningsrädsla baseras
fram till slutet av år 2003 på undersökningarna från början av 1980talet då Areskog med kolleger publicerade sina resultat och i viss
mån på Suonios och hans kollegers resultat från början av 1990talet. Dessa siffror har så gott som alla svenska och finländska forskare hänvisat till när de i senare undersökningar skriver om förlossningsrädsla (t.ex. Ryding m.fl. 2003; Sjögren 1997; Saisto m.fl.
2001b; Saisto & Halmesmäki 2003a). Fram till slutet av år 2003
gjordes endast en ny uppskattning inom den nordiska medicinska
forskningen om hur vanligt det är med allvarlig förlossningsrädsla.
Zar, Wijma och Wijma (2001a) fann i sin prövning av W-DEQ formuläret som diagnostiskt test att tio procent av respondenterna led av
allvarlig förlossningsrädsla. De för fram att prevalensen av allvarlig
förlossningsrädsla ligger mellan sex och tio procent i en svensk
population. På basis av de dessa undersökningar verkar förekomsten av allvarlig förlossningsrädsla vara rätt konstant. I mitten av
2000-talet publicerades tre nya nordiska undersökningar. Enligt en
norsk undersökning var prevalensen av allvarlig förlossningsrädsla
drygt fem procent (Heimstad, Dahloe, Laache, Skogvoll & Schei
2006), en svensk undersökning uppskattade att prevalensen av förlossningsrädsla var cirka tio procent (Waldenström, Hildingsson
& Ryding 2006) medan en dansk undersökning fann att drygt sju
procent led av förlossningsrädsla (Laursen, Hedegaard & Johansen 2008).
I vissa artiklar konstateras att frekvensen av föderskor som söker
sig till sjukvården på grund av förlossningsrädsla har ökat. Terhi
Saisto, specialisten i inremedicin Risto Kaaja, obstetrikerna Olavi
Ylikorkala och Erja Halmesmäki (2001a, 123) sade i början av 2000-

talet att: ”Förekomsten av förlossningsrädsla, som uppträder hos
ca 6 % av alla föderskor (Areskog et al. 1981), ökar och är orsaken
till […]” 56. Ungefär vid samma tid påpekade Sjögren (2003, 2932)
att förekomsten av rädsla visserligen är oförändrad, men att antalet
kvinnor som söker hjälp för förlossningsrädsla har ökat. Vissa
forskare spekulerade också över orsakerna till att kvinnor i dag i
större omfattning ”erkänner” att de är rädda för att föda barn och
söker hjälp. Den finländska gynekologen Rutanen (2000, 1473)
undrade: ”Har graviditeten gjorts mer skrämmande än förr eller
är det är fråga om att det tidigare inte var accepterat för en gravid
kvinna att uttrycka sina negativa känslor?”57. Hon uppmärksammade effekterna av förlossningens medikalisering när hon påpekade att betoningen av den fysiska hälsan och tryggheten kan bidra
till att man ser på detta naturliga tillstånd som en sjukdom. Det i
sin tur menar hon att ökar den gravida kvinnans rädslor. Också
massmedia konstateras bidra till en upptrappning av rädslor.
Både Rutanen (2000) och Sjögren (2003) konstaterade att det i
dag kanske är mer tillåtet att uttrycka negativa känslor. Sjögren
(2003, 2932) tog också upp medikaliseringsaspekten när hon sade
att ”människor i dag i större utsträckning än förr förväntar sig att
medicin och teknik skall lösa deras livsproblem”. Dessa kommentarer tyder på att vissa läkare i viss utsträckning kan vara kritiska
till medicinens roll i definierandet av förlossningsrädsla. I och med
att den medicinska forskningen uppmärksammat fenomenet och
utarbetat diagnostiska metoder för att uppskatta utbredningen och
graden av rädsla borde det inte vara en överraskning att gravida
kvinnor ger uttryck för förlossningsrädsla och söker hjälp. Som
jag tidigare nämnde, i kapitel 5, påpekade Aro (1994) i sin kritik av
den första finländska undersökningen om förlossningsrädsla att
om man bara frågar om rädslor så får man fram rädslor. Hennes
56

”Fear of labor, present in approximately 6% of all parturients (Areskog et al.,
1981), is increasing in incidence and is the reason […]”
57
”Onko raskaudesta tehty pelottavampi kuin ennen vai onko kysymys siitä, että
raskaana olevan naisen ei aikaisemmin ollut hyväksyttävää ilmaista negatiivisia
tunteitaan?”
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analys går i samma riktning som hälsosociologins kritik av hur
medicinen bidrar till att medikalisera fenomen som tidigare uppfattats som normala fenomen som inte förutsätter medicinsk vård
eller expertinterventioner av något annat slag. Eftersom forskarna
synliggjort och etablerat problemet förlossningsrädsla som ett
medicinskt kunskapsområde, leder det också till att både klinikerna
och de gravida kvinnorna blir medvetna om att förlossningsrädsla
är ett problem som man kan söka hjälp för.

6.3 Rädslan som en risk
Graviditet och förlossning har alltid varit förknippade med fara i
och med att föderskan under graviditeten och förlossningen kan
drabbas av olika komplikationer samt för att fostret och den nyfödda kan råka ut för diverse problem. Faror omdefinierades som
risker i och med att graviditet och förlossning blev medicinskt definierade händelser (Oakley 1984). Obstetriska faror blev institutionaliserade, och definierade i termer av risk, inom ett alltmer växande medicinskt kunskapsfält. Inom obstetriken kan risker definieras
som faror som praktiserande läkare anser att de kan eller bör
kontrollera. Obstetriska faror konstrueras som risker i och med att
de blir synliga eller mätbara, ofta genom teknologiska framsteg
(Cartwright & Thomas 2001, 219).
I det moderna samhället är riskbegreppet centralt, också inom
sjuk- och hälsovården. Medicinens och sjukvårdens utveckling har
lett till en ökande specialisering och till ett ökat beroende av olika
experter. Denna expertkunskap har ansetts skapa risker, som i sin
tur endast kan åtgärdas genom tillämpning av expertkunskap
(Giddens 1996). Liksom den övriga hälsovården präglas också obstetriken och mödravården i dag av ett risktänkande och hälsovårdsproducenterna medverkar aktivt i skapandet och reproducerandet av risker (Wrede 1997). Mödravårdens institutionalisering
bidrog i början av 1900-talet till att läkarkåren kom att definiera
varje graviditet som en potentiell riskgraviditet och varje förloss-

ning anses utgöra en stor risk för barnets och ibland också moderns
hälsa och liv (Wrede 1991, 74–75). Tidigare samhällsvetenskaplig
forskning (till exempel Oakley 1984) har hävdat och läkarvetenskapen själv betonar att en graviditet och en förlossning ur medicinskt perspektiv kan sägas vara normal endast i retrospektiv. Det
är alltså riskfyllt att vara gravid och att föda barn. Detta innebär
att graviditet och förlossning, samtidigt som det friska och normala
i dessa tillstånd betonas, kräver medicinsk tillsyn. De medicinska
definitionerna av risk har också motiverat ett aktivt ingripande med
hjälp av medicinsk teknologi (Cartwright & Thomas 2001, 218).
Den obstetriska diskursen fokuserar starkt på att det är farligt att
föda barn och att födas. Detta tänkande kan exemplifieras av
obstetrikern, perinatologen 58 Ulla Ekblads uttalande om att: ”Barnet
som föds har ändå rent statistiskt sett lika stor risk att dö som en
70-åring”59 (Ekblad 1998, 2215). Förlossningen beskrivs här som en
stor risk för barnet.
Också förlossningsrädsla beskrivs i de analyserade artiklarna i
risktermer och i detta avsnitt kommer jag att diskutera hur dessa
risker definieras. I vissa undersökningar beskrivs förlossningsrädsla utgöra en riskfaktor som påverkar graviditet och förlossning
med negativa följder för barnets hälsa. Men förlossningsrädsla beskrivs också som en risk för modern och hennes hälsa – både den
fysiska och den mentala, vilket kan sägas innebära att forskningen
också bidrar till synliggörandet av föderskorna och deras känslor.
Tidigare feministisk forskning har ofta påtalat att medicinsk forskning har lagt tonvikten på objektiv kunskap som har inneburit att
intresset för moderns känslor har fallit bort. I stället har fostrets säkerhet sagts vara det primära och den medicinska teknologin har
använts för att rädda fostret från kvinnans farliga kropp (Wendland
2007).

58

Perinatologi är den medicinska specialitet som behandlar moderns och barnets
hälsa före, under och efter förlossningen.
59
”Kuitenkin syntymässä oleva lapsi on pelkästään tilastollisesti ajatellen yhtä
suuressa vaarassa kuolla kuin 70-vuotias.”
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Wrede (1997, 149–150) påpekar att man i slutet av 1960-talet i
finländsk forskningslitteratur om mödravården började använda
begreppet risk, till en början främst i samband med medicinska
risker. I och med detta ändrades fokus från letandet efter symtom
på konkreta, befintliga medicinska komplikationer samt sociala
problem hos individer till att identifiera riskgrupper genom att
kontrollera riskfaktorer och till att förebygga potentiella problem.
Wrede (1997, 150) beskriver arbetet med utvecklandet av mödrarådgivningsverksamheten i Finland på 1980-talet och påpekar att
riskbedömningen kan beskrivas som en tudelad strategi. Å ena
sidan blev mödravårdens uppgift att identifiera riskfall; “riskmödrar” och ”riskfamiljer” som är i behov av ”särskild övervakning”.
Å andra sidan betonades sökandet efter potentiella medicinska
problem hos den gravida kvinnan eller hos fostret; att leta reda på
”riskgraviditeter”. Dessa riskgraviditeter vårdas i Finland inom
specialsjukvården på mödrapolikliniker vid förlossningssjukhusen.
Enligt Wrede (1997, 152) överlappar kriterierna för vilka dessa
medicinska och sociala risker är ofta varandra.
Många olika risker fyller de kriterier som finns för att remittera
gravida kvinnor till specialsjukvården (Stakes 2000). Det innebär
att både föderskor som kan definieras som riskmödrar och föderskor vars graviditeter klassificeras som riskgraviditeter skickas till
mödrapoliklinikerna. Risktänkandet avspeglas även i förlossningsrädslodiskursen som anger förlossningsrädsla som en stor risk i
flera avseenden; risk för föderskans, för barnets och för hela familjens hälsa – både den fysiska och den psykiska. Förlossningsrädsla
anges också i dag som en orsak till att man i Finland remitterar föderskor till de speciella rädslopolikliniker som finns vid sjukhusens
mödrapolikliniker och i Sverige till Auroramottagningar vid sjukhusens kvinnokliniker.
Redan i de första svenska undersökningarna i början av 1980talet etableras förlossningsrädda föderskor som en riskgrupp: ”[…]
resultaten av forskningsprojektet antyder att kvinnor som innan
förlossningen uttrycker förlossningsrädsla utgör en högriskgrupp,
[…]”60 (Areskog m.fl. 1984, 219). Experterna har börjat se förloss-

ningsrädsla som ett medicinskt problem vilket innebär att föderskor
som är rädda för att föda utgör en riskgrupp. Eftersom dessa rädda
kvinnor konstrueras som en riskgrupp innebär det att läkarvetenskapen och professionen har ett mandat att förvalta och kan vidta
speciella åtgärder. Detta tänkesätt kommer till uttryck i uttalanden
som att: ”Kvinnor med allvarlig förlossningsrädsla behöver särskilt
stöd”61 (Sjögren 1998, 819). Jag återkommer i kapitel 8 till vilket
stöd förlossningsrädda kvinnor beskrivs behöva och hur vården
enligt forskarna skall organiseras.

6.4 Rädslan bidrar till fysiska komplikationer
Som ovan framkommit har sökandet efter medicinska komplikationer, först som individuella problem och senare som potentiella
risker, av tradition legat i fokus inom mödravården. Att förlossningsrädsla är ett medicinskt problem kan motiveras med att
kvinnor som är rädda för förlossningen, enligt ett flertal undersökningar, har en ökad risk för att drabbas av många olika graviditetsoch förlossningskomplikationer. Rädslan i sig är en risk som kan
innebära att kvinnans graviditet och/eller förlossning kompliceras
av medicinska problem, och således klassas som en riskgraviditet
och/eller -förlossning. Många, vanligen fysiska, komplikationer
beskrivs i artiklarna; hämning av fostrets tillväxt, för tidig förlossning, överburenhet, utdragen förlossning eller hög risk för akut
kejsarsnitt. Dessa kan vara skadliga antingen för barnet eller för
kvinnan.
Många föderskor uppges också rapportera fysiska besvär, som
en följd av oro och ängslan inför förlossningen. Suonio med kolleger
(1993) motiverar också sitt intresse för förlossningsrädsla med att
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” […] the results of the total investigation program indicate that women who
express fear of childbirth antenatally constitute a high risk group, […]”
61
“Women with severe anxiety of childbirth need special support.”
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den orsakar fysiska symtom som ont i magen, huvudvärk, trötthet
eller diarré.
Någon kan kanske anse att den information vi erhöll genom
vårt frågeformulär inte är betydelsefull för förverkligandet
av den medicinska vården. Men att 30 procent av föderskorna
hade fysiska symtom i samband med sina rädslor talar för
att informationen är relevant 62 (Suonio 1993, 3137).
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De fysiska symtomen innebär att det finns något konkret att gripa
tag i och att vårda. Det är inte enbart vaga omätbara känslor som
man har att göra med. I och med att föderskorna kan uppvisa
fysiska symtom är det lättare att (natur)vetenskapligt motivera en
medicinsk lösningsmodell för att vårda förlossningsrädsla. Här kan
man skönja hur den traditionella biomedicinska synen på sjukdom,
som betonar förekomsten av objektiva, mätbara tillstånd (”disease”), fortfarande i hög grad påverkar det medicinska tänkandet.
Frågan om hormonella faktorer kan ha en inverkan på förekomsten av rädsla inför förlossningen har också väckts under de senaste åren. Den svenska obstetrikern Berit Sjögren (2003, 2933) framför
en hypotes om att ”den hormonella dramatiken under graviditeten” eventuellt kan tänkas påverka det psykiska tillståndet. Motsvarande förklaringsmodeller kan man hitta gällande premenstruellt syndrom där symtomen delvis förklaras med förändringar i
hormonbalansen. De finländska obstetrikerna publicerade i början
av 2000-talet forskning där de redogjorde för resultat av undersökningar om eventuella fysiska orsaker till förlossningsrädsla: ”[...]
kvinnor med rädslor i anslutning till förlossningen tålde köldinducerad smärta i en testsituation betydligt kortare tid och upplevde den mera smärtsam än kvinnor som inte upplevde förlossningsrädsla”63 (Saisto & Halmesmäki 2003a, 203). De finländska
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”Joku voi katsoa, että potilaskyselyssä saamamme informaatio ei ole lääketieteellisen hoidon toteuttamisen kannalta merkittävää. Kuitenkin tietojen merkittävyyden puolesta puhuu se, että 30 prosentilla synnyttäjistä pelkoihin liittyi fyysisiä oireita.”

forskarna kunde påvisa att kvinnor som lider av förlossningsrädsla
uppvisade fysiologiska, mätbara, reaktioner på köldinducerad smärta (Saisto m.fl. 2001a; Saisto 2003; Saisto, Kaaja, Helske, Ylikorkala
& Halmesmäki 2004). Kvinnor som är rädda för att föda barn tål
alltså smärta sämre än kvinnor som inte uttrycker rädsla inför förlossningen (Saisto m.fl. 2004, 22). Saisto med kolleger för också fram
andra forskningsresultat som visar att kroppens utsöndring av ämnen som motverkar smärtupplevelser inte är tillräcklig hos personer
som lider av fobiska rädslor som förlossningsrädsla (Saisto m.fl.
2001a, 126). I de finländska undersökningarna konstaterades genom
blodprov att hormonella förändringar ändå inte kan anses utgöra
en förklaring till förekomsten av förlossningsrädsla (Saisto m.fl.
2004). Siw Alehagen (2002) som studerat rädsla, smärta och stresshormoner hos födande kvinnor konstaterade också att den stress
kvinnor upplever under förlossningen inte är fysisk utan mental.
Trots att medicinen i dag i allt större utsträckning beaktar psykosomatiska och psykosociala aspekter framställer vissa forskare i
de analyserade texterna det ändå som om psykiska symtom inte
ensamma skulle kunna anses vara tillräckliga skäl till att förlossningsrädsla bör beaktas vid vården av gravida och födande kvinnor.
Den medicinska vetenskapens ideal vilar fortsättningsvis starkt på
en positivistisk vetenskapssyn enligt vilken endast observerbara
fenomen kan anses utgöra giltig kunskap. Detta kommer fram genom att man för att legitimera det medicinska intresset för förlossningsrädsla sökt efter samt hänvisat till mätbara fysiska symtom
och orsaker. Den allmänna trenden är ändå att läkarna skall lyssna
till samt beakta patienternas individuella subjektiva upplevelser
av sjukdom (”illness”).

63

“[...] women with childbirth-related fear tolerated cold-induced pain in a coldpressor test for a significantly shorter time and found it more painful than women
without any fear of childbirth did.”
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6.5 Kopplingen mellan kvinnans och
familjens psykiska välbefinnande
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Samtidigt som förlossningsrädsla undersöks som en orsak till
medicinska fysiska besvär konstateras det i de tidiga artiklarna ändå
att föderskornas subjektiva känslor och upplevelser är viktiga att
beakta för deras eget välmåendes skull. En förlossningsrädd föderska upplever enligt undersökningarna sin förlossning mer negativt
än en föderska som inte är rädd för att föda barn. Areskog med
kolleger (1983b, 3) påpekar att: ”Det observerades att negativa förlossningsupplevelser oftare rapporterades av kvinnor som innan
förlossningen hade uttryckt känslor av rädsla inför förlossningen”64. En av orsakerna till att inkludera förlossningsrädsla som ett
av medicinens intresseområden anges vara att den enskilda föderskans förlossningsupplevelse skall vara så positiv som möjligt. Både
de svenska och de finländska forskarna betonar detta vid rapporteringen av resultaten av sina undersökningar. Det är en positiv utveckling i och med att den obstetriska diskursen ibland har anklagats för att förbise eller till och med förakta den enskilda föderskans
eller familjens önskemål gällande förlossningsupplevelsen. Det är
ett synsätt som kommer till uttryck i Ulla Ekblads (1998, 2215) text
i Duodecims temanummer om graviditet och förlossning: ”I Finland, liksom i övriga västerländska länder, räcker det inom förlossningsvården inte längre med att modern och den nyfödda mår bra,
utan familjerna vill allt oftare att förlossningen skall vara ”en
upplevelse”.65
Men ordalydelsen i den första finländska artikeln om förlossningsrädsla tyder på att man antar att publiken utgår från ett per-
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“It was generally observed that negative delivery experiences were more
frequently reported by women who antenatally had expressed feelings of fear of
delivery.”
65
”Suomessa kuten muuaallakin länsimaissa synnytysten hoidossa ei enää riitä,
että äiti ja vastasyntynyt voivat hyvin, vaan perheet haluavat yhä useammin kokea synnytyksen «elämyksenä».”

spektiv som betonar moderns välbefinnande även i psykiskt hänseende.
Det är viktigt att identifiera och vårda rädslorna under förlossningen, inte enbart för moderns subjektiva välbefinnande, utan också för vården av förlossningen. Rädslorna
hör ihop med personligheten och att ta dem i beaktande är
en del av beaktandet av individualitet vars betydelse inom
mödravården det alltid är skäl att betona 66 (Suonio m.fl. 1993,
3138).
Forskarna bekymrar sig alltså också över de konsekvenser förlossningsrädslan har för moderns subjektiva välmående. Att uppmärksamma och behandla förlossningsrädsla kan således tolkas vara
viktigt för att garantera den enskilda kvinnans subjektiva fysiska
och psykiska hälsa.
Omsorgen om moderns välbefinnande framstår ändå som en
del av något annat. Det är inte enbart den enskilda kvinnans subjektiva fysiska och psykiska välmående som skall beaktas. En av
de oftast nämnda konsekvenserna av förlossningsrädsla är att anknytningen till barnet försvåras om modern lider av förlossningsrädsla. Detta framkommer i flera av artiklarna, och många av dem
hänvisar till en av de tidiga artiklarna av Barbro Areskog och hennes
kolleger: ”Undersökningens viktigaste resultat är att kvinnor som
under graviditeten klagar på förlossningsrädsla löper större risk
för att ha en negativ förlossningsupplevelse och eventuellt också
ha svårigheter med anknytningen till sina barn direkt efter förlossningen”67 (Areskog m.fl. 1983b, 11). Förlossningsrädsla beskrivs där-

66

”Pelkojen tunnistaminen ja hoitaminen synnytyksen aikana on tärkeää paitsi
äidin subjektiivisen hyvinvoinnin, myös synnytyksen hoidon kannalta. Pelot liittyvät persoonallisuuteen, ja niiden huomioon ottaminen hoidossa on osa sitä yksilöllisyyttä, jonka tarvetta äitiyshuollossa on aina syytä korostaa.”
67
”The main conclusion from the present study is that women who during
pregnancy complain of fear of childbirth are likely to meet with a less favourable
delivery experience and, possibly also, to find difficulties in the attachment to their
children in the immediate postnatal period.”
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med som ett hot mot etableringen av ett gott förhållande mellan
mor och barn. Också den första finländska artikeln påpekar
förlossningsrädslans konsekvenser för anknytningen mellan modern och den nyfödda.
Artiklarna om förlossningsrädsla handlar ofta om att identifiera
”riskfamiljer”. Familjer där modern lider av förlossningsrädsla kan
beskrivas som riskfamiljer som behöver övervakas (Wrede 1997).
Förlossningsrädsla kan, förutom risken för moderns subjektiva
välbefinnande och för förhållandet till barnet, också innebära en
risk för barnets far och för hela familjen. Allt sedan den institutionaliserade mödravårdens uppkomst har hela familjens välbefinnande ansetts garanteras genom vård av föderskan så att hon skall
vara kapabel att ta hand om barn och hem (Wrede 1991, 72). Kvinnans roll som mor innebär att hon ses som en garant för hela familjens hälsa. Kvinnan anses ofta vara den som tryggar familjens välmående och därmed riktas vård och upplysning ofta på henne:
”Genom att stöda och vägleda den gravida modern kan vi skydda
familjen bl.a. mot problem som beror på moderns depression”68
(Saisto 2003, 4125). I många av forskarnas texter om förlossningsrädsla kan man läsa att hela familjens välbefinnande hotas av
förlossningsrädsla, och detta kräver ett engagemang av läkarkåren.
Redan i Barbro Areskog och hennes kollegers (1981) första artikel
poängteras att forskningen bör satsa på att undersöka och finna
behandlingsmetoder för förlossningsrädsla: ”En växande kunskap
om de olika etiologiska faktorer vilka kan bidra till oro under förlossningen bidrar sannolikt till utsikterna för bättre familjerelationer
och barnutveckling”69 (Areskog m.fl. 1981, 266).
Samma syn är förhärskande även tjugo år senare. Saisto (2003,
4127) framför att: ”En god vård under graviditeten och förlossningen har en positiv inverkan på både förhållandet mellan modern
68

”Tukemalla ja ohjaamalla odottavaa äitiä voimme suojata perhettä jo ennalta
mm. äidin masentuneisuudesta johtuvilta ongelmilta.”
69
“An increased knowledge concerning the various aetiological factors, which may
contribute to anxiety during pregnancy, is also likely to improve the prospects for
better family relations and child development.”

och barnet som föds samt på kvinnans, och därmed på familjens,
välbefinnande efter förlossningen”70. Förlossningsrädsla beskrivs
alltså som ett problem som läkarprofessionen skall befatta sig med
och forskarna framställer läkarvetenskapen som en form av expertis
som kan bidra till att garantera kvinnans och hennes familjs välbefinnande både under graviditeten, under förlossningen och också
efter förlossningen.
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6.6 Rädslan och krav på kejsarsnitt
Kejsarsnittsfrekvensen har överlag ökat runt om i världen under
de senaste årtiondena, vilket har engagerat läkarprofessionen världen över och man har debatterat huruvida det är berättigat att göra
kejsarsnitt utan direkta medicinska orsaker. I England låg kejsarsnittsfrekvensen i början av 1980-talet strax över tio procent, runt
år 1993 hade den stigit till femton procent och därmed gått förbi
frekvensen i samtliga nordiska länder under samma tid. Åren 1997–
1998 var andelen kejsarsnitt drygt 18 procent och har stadigt stigit
så att den år 2004–2005 var uppe i nästan 23 procent (NHS Maternity
Statistics, England: 2004–05). I USA låg kejsarsnittsfrekvensen
omkring 23 procent redan år 1990, under några år i mitten av 1990talet sjönk andelen till under 21 procent, men har sedan ökat stadigt
och var år 2005 uppe i 30 procent (Menacker 2005; Martin, Hamilton, Sutton, Ventura, Menacker, Kirmeyer & Munson 2007).
Den nationella kejsarsnittsfrekvensen i många latinamerikanska
länder ligger mellan 25 och 40 procent (Belizán, Althabe, Barros &
Alexander 1999). Brasilien sägs ha en av världens högsta kejsarsnittsfrekvenser: 36 procent av alla brasilianska kvinnor, och 70–90
procent av dem som födde på privata sjukhus födde med kejsarsnitt
i mitten av 1990-talet (Hopkins 2000; McCallum 2005). Läkarkåren
70

”Hyvin hoidetulla raskausajalla ja synnytyksellä on myönteinen merkitys sekä
äidin ja syntyvän lapsen väliselle suhteelle että naisen ja sitä kautta perheen
hyvinvoinnille synnytyksen jälkeen.”
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i till exempel USA har varit splittrad i sin inställning till kejsarsnitt
utan medicinska indikationer med grupper; till exempel neonatologer och gynekologer som specialiserat sig på urininkontinens,
som varit positivt inställda till kejsarsnitt. Generellt sett har läkarkåren i de europeiska länderna varit mer kritiska till att göra kejsarsnitt, men ändå ökar frekvensen i många länder. De nordiska
länderna hör till de länder där kejsarsnittsfrekvensen ökat minst
under de senaste åren.
I de nordiska länderna betonar obstetrikerna att kejsarsnitt endast skall göras på basis av medicinska, ibland specificeras dessa
till obstetriska, skäl (se till exempel Sjögren 2003). Subjektiv önskan
om eller krav på kejsarsnitt från kvinnans sida, som ibland benämns
”bekvämlighetsskäl”, anses inte vara tillräcklig orsak. Som ”bekvämlighetsskäl” klassificerar läkare till exempel att kejsarsnittet
skall utföras då den blivande fadern är hemma mellan två arbetsresor, eller att barnet skall födas flera veckor innan beräknat datum
för att undvika viktökning hos modern under de sista graviditetsveckorna, eller för att undvika bristningar och skador som kan uppkomma vid förlossningens utdrivningsskede (Liljeroth 2007, 83).
De finländska och svenska forskarna motiverar ibland sin ståndpunkt genom att hänvisa till de nationella gynekologföreningarnas
gemensamma takorganisations, International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), etiska rekommendationer. I rekommendationerna konstateras att det, på grund av läkarens plikt att
inte tillföra skada, inte är motiverat att utföra kejsarsnitt utan medicinska skäl. Kostnadsaspekterna nämns också i dessa rekommendationer. Det anses inte vara etiskt försvarbart att använda resurser
till vård som inte klart är till nytta för hälsan (FIGO 2007). I de nordiska länderna har kejsarsnittsfrekvensen hållits relativt stabil och
rätt låg under många år (Tabell 10). De utvalda åren i tabellen som
beskriver andelen förlossningar genom kejsarsnitt i de nordiska länderna är år 1981 då Areskog och hennes kolleger publicerade sin
första artikel om förlossningsrädsla, år 1993 då den första artikeln
av finländska forskare publicerades och år 1997 då diagnosen O99.80
inkluderades i den finländska versionen av ICD-10. För tidsperioden

2000–2005 finns det komplett statistik 71. För år 2007 finns det endast
publicerat statistiska uppgifter för Danmark. Denna tidsperiod inkluderas för att visa utvecklingen under de senaste åren.
Tabell 10
Andelen förlossningar genom kejsarsnitt i de nordiska länderna 1981–
2007 (%)

1981
1993
1997
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Danmark

Finland

Island

Norge

11,1
12,7
12,9
15,1
16,9
18,6
19,5
20,7
20,3
21,0
21,5

...
14,7
15,8
16,1
16,8
16,6
16,4
16,6
16,5
16,3

10,3
13,2
16,6
17,9
17,0
17,7
18,2
16,6
14,9

8,6
11,9
12,3
13,0
14,9
15,1
15,3
15,1
15,9
15,9

Sverige
12,0
11,2
12,9
14,8
16,0
16,1
16,3
16,8
17,2

Källa: Föderskor, förlossningar och nyfödda 2005; Nordisk perinatal
statistik 2007; Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008.
Som framgår av tabellen var kejsarsnittsfrekvensen i de nordiska
länderna högst i Finland år 1993, men har här hållits relativt stabil
under de senaste 15 åren. I Norge, Sverige och framförallt i Danmark har den däremot stigit markant sedan början av 2000-talet. I
Danmark steg frekvensen till över 20 procent redan år 2004.
Önskan om, eller till och med krav på att få föda med kejsarsnitt
är en konsekvens av förlossningsrädsla som under de senaste 15
åren ofta diskuterats som ett stort problem av finländska och svenska forskare. Att kvinnor, som på grund av förlossningsrädsla önskar att få föda med kejsarsnitt, bidrar till ökningen av antalet kejsarsnitt, beskrivs som problematiskt. Denna diskussion inleddes i Sve71

Uppgifter för år 2006 saknas för Island och Sverige.
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rige med Rydings (1991) forskning om kvinnor som önskar föda
med kejsarsnitt utan medicinska indikationer. I Finland påpekade
Suonio och hans kolleger (1993) redan i sin första artikel om förlossningsrädsla att det är vanligt att kvinnor föder med kejsarsnitt på
grund av rädsla. Också kostnadsaspekter diskuteras ofta i artiklarna. Kejsarsnittsförlossningar är dyra (Sjögren & Thomassen
1997).
De första svenska artiklarna om förlossningsrädsla diskuterade
egentligen inte föderskors krav på kejsarsnitt, men Areskog, Kjessler och Uddenberg (1982) hade i sitt frågeformulär en fråga om
huruvida respondenten föredrog att föda med kejsarsnitt framom
vaginalt. Tolv av de 139 undersökta kvinnorna hade svarat ja på
frågan om de skulle föredra ett kejsarsnitt. Av dessa tolv kvinnor
var fem kategoriserade som lidande av förlossningsrädsla, medan
sju räknades som icke-förlossningsrädda. Men denna fråga diskuterades inte i artikeln. I övrigt framkommer det inte om kvinnorna i de första undersökningarna speciellt skulle ha framfört önskemål om att föda med kejsarsnitt. När forskningen om förlossningsrädsla blev vanligare började forskarna i allt större utsträckning intressera sig för kopplingen mellan förlossningsrädsla och
kejsarsnitt.
I början av 1990-talet uppmärksammade Ryding (1991; 1993)
att frekvensen av kejsarsnitt som saknade direkta medicinska,
obstetriska eller fysiska orsaker, hade ökat sedan början av 1980talet. Hon diskuterar i sina artiklar de orsaker kvinnorna själva uttryckte. Dessa kejsarsnitt beskrivs som baserade på psykosociala
och humanitära skäl, i frånvaro av obstetriska orsaker eller när
obstetriker inte anser det vara nödvändigt. I den första artikeln,
som baserar sig på ett retrospektivt material, framgår det av patienternas journaler att det förekom ett stort antal olika orsaker till
kvinnornas önskemål om kejsarsnitt (Ryding 1991). Bland annat
uppges några förstföderskor ha sagt sig alltid ha varit rädda för att
föda. Två av förstföderskorna var läkare som arbetat på en barnavdelning och som var övertygade om att vaginal förlossning inte
var trygg för deras barn. Ett antal omföderskor var rädda för att

igen råka ut för ett akut kejsarsnitt eller en komplicerad förlossning.
Ett par föderskor var övertygade, tvärtemot deras läkare, om att
en vaginal förlossning var kontraindikerad på grund av medicinska
problem under graviditeten. Enligt Ryding (1991, 48) kan man i
patientjournalerna utläsa att orsakerna till de studerade föderskornas krav på kejsarsnitt i första hand var allvarlig förlossningsrädsla.
Alla olika orsaker sammanfattas alltså med begreppet förlossningsrädsla.
I den andra artikeln, i vilken Ryding (1993) redovisar för en
intervjuundersökning med 33 gravida kvinnor som begärde
kejsarsnitt av personliga skäl trots att obstetriker inte ansåg det
vara nödvändigt, beskrivs flera olika aspekter av barnafödandet
som orsaker till kraven på kejsarsnitt. Enligt Ryding (1991; 1993)
kan man dra slutsatsen att kvinnors personliga önskan om att föda
med kejsarsnitt beror på förlossningsrädsla, trots att det uttryckligen inte är fråga om en homogen grupp. Negativa förlossningserfarenheter (som akut kejsarsnitt, sugkoppsförlossning eller att
barnet skadats under förlossningen) framträder som en viktig förklaring till omföderskors önskan om kejsarsnitt, vilket också senare
forskare tar upp (Saisto 2000, 1486). Kvinnorna i Rydings (1991)
undersökning var rädda för att ytterligare en gång drabbas av
negativa upplevelser. Forskarna benämner det som ligger bakom
de personliga eller psykosociala orsakerna som förlossningsrädsla.
Min analys visar att de använder begreppet förlossningsrädsla för
att sammanfatta ett antal varierande orsaker för önskemål om
kejsarsnitt.
I artiklar publicerade från början av 1990-talet konstateras det
ofta i de inledande meningarna att rädslan är en orsak till att många
kvinnor i dag kräver att få föda med kejsarsnitt (till exemepel Suonio m.fl. 1993; Sjögren & Thomassen 1997; Sjögren 1997; 1998; 2003;
Uotila, Lenck, Romppanen, Laasanen, Tarkkila, Ylä-Outinen &
Tuimala 1999; Saisto 2000; 2003, Jouppila 2003; Ryding m.fl. 2003).
Enligt forskarna vill mellan 30 och 68 procent av de rädda kvinnorna
föda med kejsarsnitt (Sjögren & Thomassen 1997; Sjögren 1998;
Ryding m.fl. 2003). Redan den första finländska artikeln (Suonio
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m.fl. 1993, 3133) inleds med: ”Rädslor i anslutning till förlossningen
har fått många mödrar att kräva kejsarsnitt” 72. Detta antyder att
forskarna använder kraven på kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla som legitimering av det medicinska intresset för fenomenet
förlossningsrädsla. Det kan antas att den här strategin reflekterar
den nordiska kontexten där inställningen till kejsarsnitt av tradition
varit mer restriktiv än i USA, och i flera andra europeiska länder.
Suonio och hans kolleger (1993, 3133) hänvisar till Rydings (1991)
undersökning om psykosociala indikationer för kejsarsnitt. Suonio med kolleger konstaterar vidare att: ”Det är inte heller ovanligt
hos oss med kejsarsnitt på grund av moderns rädslor” 73 (Suonio
m.fl. 1993, 3133). Varifrån uppgiften kommer framgår inte, men
den konstateras vara ett faktum. Också i avslutningen påpekar författarna att förlossningsrädsla är en viktig orsak till krav på att att
få föda med kejsarsnitt.
Förlossningsrädsla har under de senaste åren allt oftare lett
till att allt fler mödrar har insisterat på att föda med kejsarsnitt. De psykosociala indikationerna för kejsarsnitt har också
tydligt ökat 74 (Suonio m.fl. 1993, 3138).
Suonio med kolleger (1993, 3138) använder uttrycket ”insisterat på”
(”ovat olleet vaatimassa keisarileikkausta”) (min kursivering). Formuleringen antyder irritation över att föderskor uttryckligen kräver
att få föda med kejsarsnitt. Dessa föderskor framställs som besvärliga patienter. Att de kräver att få föda med kejsarsnitt upplevs som problematiskt eftersom konstaterandet både inleder och
avslutar artikeln om förlossningsrädsla. Författarna påpekar att förlossning genom operation inte nödvändigtvis förbättrar moderns

72

”Synnytykseen liittyvät pelot ovat saaneet monet äidit vaatimaan keisarileikkausta.”
73
”Äidin pelon takia tehdyt keisarileikkaukset eivät ole meilläkään harvinaisia.”
74
”Synnytyspelko on viime vuosina yhä yleisemmin johtanut siihen, että yhä useammat äidit ovat olleet vaatimassa keisarileikkausta. Psykososiaaliset indikaatiot
keisarileikkauksen syynä ovatkin selvästi lisääntyneet.”

psykiska tillstånd. Att absolut vilja föda med hjälp av kejsarsnitt
beskrivs av Suonio med kolleger (1993, 3138) innebära att föderskan
har ”[…] orealistiska rädslor, som är menliga för livet. Dessa rädslor
bör man bli av med.” 75 Den tidiga finländska forskningen ansåg
att föderskor ställde krav som baserade sig på orealistiska och oberättigade rädslor. Kraven utmanar läkarexpertisens auktoritet och
definitionsrätt.
I de undersökta artiklarna beskrivs det att så många gravida
kvinnor kräver att få föda med kejsarsnitt genomgående som ett
problem. Obstetrikerna Sjögren och Thomassen (1997, 948), som
undersökte hur individuellt psykosomatiskt och obstetriskt stöd
påverkade det obstetriska utfallet hos svenska gravida kvinnor som
led av allvarlig förlossningsrädsla och som begärde att få föda med
kejsarsnitt, konstaterar att: ”Extrem förlossningsrädsla med begäran
om kejsarsnitt är ett problem” 76. I Finland uttryckte Saisto och Halmesmäki (2003b) sin oro över detta.
Under åren 1999–2000 var förlossningsrädsla indikationen
för 8 % av alla kejsarsnitt på kvinnokliniken vid HUCS. Det
utgör nästan 2 % av alla förlossningar på kliniken 77 (Saisto
& Halmesmäki 2003b, 593).
Antalet kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla på Helsingfors
Universitets Centralsjukhus är större än medeltalet i Finland, vilket
delvis kan förklaras med att sjukhuset sköter de mest komplicerade
fallen i landet. I Finland har man sedan år 2004, men på ett enhetligt
sätt först från och med år 2006, för det nationella födelseregistret
samlat uppgifter om diagnosen förlossningsrädsla (Mika Gissler,
utvecklingschef på Stakes, personlig kommunikation 29.5.2008). Innan detta år ingick uppgifter om diagnosen i den av Stakes upprätt-

75

”[…] epärealistisia pelkoja, jotka haittaavat elämää. Näistä peloista tulisi päästä
eroon.”
76
“Extreme fear of delivery with request of cesarean section is a problem.”
77
“Vuosina 1999–2000 synnytyspelko oli syynä 8 %:iin kaikista HYKS:n naistenklinikan keisarileikkauksista. Määrä on lähes 2 % kaikista klinikan synnytyksistä.”
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hållna Vårdanmälningsdatabasen (Mika Gissler, personlig kommunikation 26.2.2004). Detta innebär att man inte direkt kan göra en
jämförelse av hur stor andel av föderskorna som fått diagnosen
förlossningsrädsla från och med det att diagnosen inkluderades i
den nationella sjukdomsklassifikationen. För att kontextualisera
den ovannämnda diskussionen om hur vanlig diagnosen förlossningsrädsla är och hur ofta kejsarsnitt görs på grund av denna rädsla i Finland presenterar jag i Tabell 11 hur stor andel kvinnor som
diagnostiserats som förlossningsrädda, andelen kejsarsnitt bland
förlossningsrädda och andelen kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla av alla kejsarsnitt i Finland under åren 1997 och 2002
(enligt uppgifter som erhållits ur Vårdanmälningsdatabasen samt
officiell statistik).
Tabell 11
Andelen diagnostiserade som förlossningsrädda, andelen kejsarsnitt bland
förlossningsrädda och andelen kejsarsnitt p.g.a. förlossningsrädsla av alla
kejsarsnitt åren 1997 och 2002
Finland

år 1997

år 2002

antal förlossningar

58 343

54 698

andelen kejsarsnitt

15,8 %

16,6 %

0,3 %

1,2 %

andelen kejsarsanitt hos förlossningsrädda 68,8 %

88,4 %

andelen diagnostiserade som
förlossningsrädda
andel kejsarsnitt p.g.a. förlossningsrädsla
av alla kejsarsnitt

1,4 %

6,1 %

Källor: Föderskor, förlossningar och nyfödda 2005 och Mika Gissler,
personlig kommunikation, 26.2.2004.
Efter att man i Finland år 2004 inkluderat förlossningsrädsla, genom
diagnosen O99.80, i födelseregistret i Finland har antalet föderskor
med denna diagnos sakta ökat. Antalet föderskor som årligen fått
diagnosen förlossningsrädsla är dock relativt liten. År 2004 fanns
449 föderskor antecknade i födelseregistret med denna diagnos, år
2005 var antalet 529 och år 2006 var det 787. I och med att det år

2007 enligt statistiken registrerades 58 160 förlossningar i Finland
betyder det att 1,35 procent av föderskorna hade diagnosen förlossningsrädsla (Mika Gissler, personlig kommunikation,
29.5.2008).
Varför ser då läkarna kraven på kejsarsnitt som problematiska?
Av deras texter kan man utläsa flera olika orsaker: för det första
uttalanden om att kejsarsnitt är ett kirurgiskt ingrepp som innebär
risker för föderskan och barnet. Läkarvetenskapens paradigm om
att vårdgivaren inte skall skada patienten, primum non nocere,
kommer starkt till uttryck i läkarnas uttalanden om kejsarsnitt.
Enligt de nordiska läkarna innebär det att kejsarsnitt som görs utan
medicinska indikationer strider mot denna etiska princip. Läkare
som skriver om förlossningsrädsla betonar ofta riskerna med kejsarsnitt, både för mor och för barn, som en orsak till att förlossningsrädsla ses som ett problem för obstetrikerna.
Mödradödligheten har visat sig vara tolv gånger större i samband med ett kejsarsnitt jämfört med en vaginal förlossning.
Moderns morbiditet, liksom andnödssyndrom hos den nyfödda, ökar också. Den perinatala mortaliteten minskar inte
genom att höja kejsarsnittsfrekvensen. Därför ansågs den
markanta ökningen av kejsarsnitt på grund av psykosociala
indikationer vara allvarlig vid vår klinik 78 (Ryding, 1991, 47).
Läkarna vill inte operera i onödan eftersom en operativ förlossning
innebär ökade risker för olika komplikationer, både för modern
och för barnet. En vaginal förlossning beskrivs också ha många
positiva fysiologiska effekter både för mor och för barn (se till
exempel Sjögren & Thomassen 1997).
I den medicinska diskursen om föderskors krav på kejsarsnitt
utan medicinska orsaker och på grund av förlossningsrädsla, kan
78

“Maternal mortality has been shown to be twelve-fold higher in connection with
a CS compared with a vaginal birth. Maternal morbidity, as well as neonatal
respiratory distress, is also increased. Perinatal mortality is not reduced by
increasing the CS rate. Therefore, the significant increase in CS on psychosocial
indications was regarded as serious at our clinic.”
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man också se uttalanden som tyder på att krav på kejsarsnitt utmanar läkarens auktoritet. Obstetrikern Jouppila (2003, 4097) påpekar att läkaren inte vill ses som ”en viljelös tekniker som gör det
som befalls” 79 eller som ”en ’sektioautomat‘ som gör kejsarsnitt på
beställning” 80 (Uotila m.fl. 1999, 3867). Läkarprofessionens auktoritet och expertis betonas i deras utsagor. Det är viktigt att obstetrikern ”[…] klart uttrycker sin expertuppfattning om förlossningssättet när han eller hon talar med patienten” 81 (Jouppila 2003, 4097).
Frågan om vad som skall anses vara tillräckliga medicinska skäl
för kejsarsnitt har problematiserats inom den svenska förlossningsrädslodiskussionen. Som jag tidigare nämnde sammanfattade Ryding (1991; 1993) olika orsaker till att kvinnor av icke-medicinska
skäl önskade föda med kejsarsnitt som beroende på förlossningsrädsla. I början av 2000-talet tog gynekologen Berit Sjögren (2003,
2935) i en artikel i den svenska Läkartidningen upp frågan om vad
som skall anses vara medicinska indikationer för kejsarsnitt.
Somatiska och obstetriska tillstånd anses vara accepterade orsaker
för kejsarsnitt. Dylika kroppsliga skäl kan till exempel vara fysiskt
handikapp, allvarligt hjärtfel, för trång höft eller två tidigare kejsarsnitt. Sjögren (2003, 2935) frågar sig om psykiatriska tillstånd är
uteslutna, eller om psykiskt lidande också kan anses vara ett medicinskt tillstånd. I så fall skulle förlossningsrädsla definierad som
psykiskt lidande kunna anses vara tillräcklig medicinsk indikation
för kejsarsnitt. Privata, psykosociala eller humanitära orsaker används ofta i de undersökta medicinska artiklarna som ”synonymer”
till förlossningsrädsla (se till exempel Ryding m.fl. 1997). I artiklar
skrivna av finländska forskare talas det konsekvent om förlossningsrädsla som indikation för kejsarsnitt.

79

” […] tahdottomaksi teknikoksi, joka tekee mitä käsketään?”
” […] ”sektioautomaatti”, joka tekisi sektion tilauksesta.”
81
” […] keskustellessaan potilaan kanssa synnytyslääkäri ilmaisee selvästi asiantuntijanäkemyksensä synnytystavasta.”
80

6.7 Rädslan är dyr
De tidiga artiklarna om förlossningsrädsla tog inte uttryckligen upp
rädslans ekonomiska aspekter. Däremot finns det andra exempel
på att frågan sågs ur hälsovårdssystemets perspektiv. Suonio med
kolleger (1993, 3138) anser att: ”Registrering av rädslor erbjuder
en utmärkt möjlighet till kvalitetssäkring av såväl läkarens arbete
som vårdarbetet” 82.
Det var först i slutet av 1990-talet som de stora utgifter för samhället som förlossningsrädslan förde med sig började uppmärksammas i de svenska och finländska artiklarna. Kostnadsaspekten
är en viktig faktor som motiverar forskarnas oro för att förlossningsrädsla leder till krav på kejsarsnitt. Diskussioner av detta slag
dök upp i de medicinska artiklarna i slutet av 1990-talet. Ekonomen
Liisa Kurunmäki (2004) har visat att marknadsmekanismerna och
den resultatstyrning som introducerades i det finländska hälsovårdssystemet i början av 1990-talet lett till att finländska läkare
kommit att omfatta kostnadstänkandet. Kurunmäki (2004, 332)
citerar en överläkare på en gynekologisk/obstetrisk avdelning som
berättar att läkarna själva, inom sin egen enhet, har ansvar för att
hålla reda på hur många operationer de kan utföra och hållas inom
budgetramarna. Följaktligen är det lätt att förstå att kejsarsnitt, som
är dyra, beskrivs som problem. Bland nordiska forskare var det de
svenska obstetrikerna Sjögren och Thomassen (1997, 950) som först
explicit tog upp denna aspekt.
De ekonomiska kostnaderna för ett kejsarsnitt är, i alla hälsovårdssystem, omkring dubbelt så stora som för en vaginal
förlossning. Därför fortsätter denna grupp att vara ett problem 83 (Sjögren & Thomassen 1997, 951).

82

”Pelkojen rekisteröinti suo myös erinomaisen mahdollisuuden niin lääkärin työn
kuin hoitotyönkin laadunvarmistukseen.”
83
“In all health care systems, the financial cost of a CS is about twice that of a vaginal delivery. Therefore this group will continue to be a problem.”
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De framhåller att kostnaderna för den terapi som erbjöds de totalt
100 föderskorna i deras forskningsprojekt var mindre än den summa som sparades då hälften av dem som ursprungligen önskat
föda med kejsarsnitt valde att föda vaginalt. Att läkarna som i de
nordiska länderna sköter förlossningarna inom det statligt finansierade hälsovårdssystemet är tvungna att i stor utsträckning beakta
de ekonomiska ramarna kommer tydligt fram i Sjögrens och Thomassens (1997, 951) uttalande: ”På grund av de begränsade resurserna är det viktigt att utvärdera alla interventioners lönsamhetsaspekter” 84. Samtidigt betonar forskarna att det inte endast är ekonomiska aspekter som skall styra läkarna. De understryker också
att: ”En emotionellt tillfredsställande förlossning med positiva effekter på förhållandet mellan mor och barn samt attityder gentemot
kommande förlossningar är en fördel som är svår att uttrycka i
ekonomiska termer”85 (Sjögren & Thomassen 1997, 951). Trots dylika modererande uttalanden är de ekonomiska argumenten ändå
framträdande. Rädslan anses innebära att den blivande modern
upplever ett ökat behov av sjukvård, tjänster och förmåner under
graviditeten som innebär att samhället står inför ekonomiska och
politiska utmaningar. ”Oroliga kvinnor lider också oftare av lindriga besvär som buksmärtor under graviditeten och ett ökat behov
av sjukledighet och besök på förlossningssjukhuset”86 (Saisto m.fl.
2001b, 492). Rädslan leder ofta till ett ökat behov av specialsjukvård
som innebär besök på mödrapolikliniken samt behov av sjukledighet oftare än hos kvinnor som inte är rädda. Saisto (2001b)
och hennes kolleger antyder här genom att beskriva ett ökat behov
av sjukledighet att det är samhällets behov som betonas. Det primära verkar inte vara den enskilda kvinnans besvär (som här be84
“Because of limited funding allocated to medical care, it is important to evaluate
cost-benefit aspects of all interventions.”
85
“An emotionally satisfying delivery, with positive effects on the mother-child
relationship and attitudes towards future deliveries, is an advantage which is
difficult to express in economic terms.”
86
“Anxious women also suffer more often from minor complaints such as
abdominal pain during pregnancy and an increased need for sick leave and visits
to the maternity hospital.”

skrivs som lindriga), utan snarare de ökade kostnaderna för samhället. På grund av att den gravida kvinnan är rädd lider hon av
lindriga fysiska besvär som gör att hon är i behov av åtgärder som
är dyra för samhället.
Samhälls- såväl som privatekonomiska överväganden framförs
också som direkta motiveringar till de finländska obstetrikernas
strävanden efter att finna metoder för att förebygga och vårda
förlossningsrädsla: ”Dessa effekter kan påverka hälsan på lång sikt
och således till och med ha positiva ekonomiska konsekvenser,
eftersom dessa kvinnors allmänna välbefinnande ökar”87 (Saisto
m.fl. 2001d, 825). Genom att vårda kvinnor som lider av förlossningsrädsla kan man förebygga mental och somatisk ohälsa och
möjliggöra att kvinnan kan hållas i och/eller (åter)gå till arbetslivet
efter sin moderskaps- och föräldraledighet. Detta innebär ekonomiska fördelar både för individen och för samhället.
Fenomenet förlossningsrädsla kan illustrera att den medicinska
diskursen om förlossning påverkas av, samtidigt som den avspeglar, det samhälle och den kultur kunskapen växer fram i. Exakt
hur och i vilken utsträckning vårdens ekonomiska konsekvenser
beaktas beror på hur hälsovårdssystemet är uppbyggt. I de nordiska
välfärdsstaterna med sin statsfinansierade hälso- och sjukvård är
läkarprofessionen tvungen att beakta vårdens samhällsekonomiska
aspekter. Till exempel i USA där medicinen kan beskrivas i marknadsekonomiska termer är den medicinska förlossningsdiskursen
en helt annan. Mödravården, liksom övrig hälso- och sjukvård,
sköts inom den privata sektorn och man betalar för vård genom
sitt försäkringsskydd. Detta innebär att privata försäkringsbolag
har ett intresse i huruvida kvinnor föder vaginalt eller genom kejsarsnitt.
Den utbredda ”blame and claim”-mentaliteten som är förhärskande i USA beskrivs vara en av orsakerna till att amerikanska
obstetriker gärna förlöser kvinnor med hjälp av kejsarsnitt. För87

“These effects can affect long-term health and thus even have positive economic
consequences, as general well-being among these women increases. “
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lossningsrädsla diskuteras inte i USA i samma termer som till
exempel i de nordiska länderna. Förlossningsrädsla verkar inte,
av olika orsaker, vara ett problem i den amerikanska medicinska
diskursen i dag, liksom inte heller i många andra länder. I USA är
det kanske snarare obstetrikerna som är rädda – de fruktar rättstvister på grund av att föräldrar stämmer läkaren för att något går
fel under förlossningen och modern eller barnet skadas. Ekonomiska faktorer kan således också sägas vara relevanta i USA, men
i en annan betydelse än i de nordiska välfärdsstaterna. Amerikanska
obstetriker praktiserar ”defensiv medicin” för att skydda sig själva
(Cartwright & Thomas 2001, 222). Genom att använda sig av all
befintlig teknologi för att övervaka förlossningen och gärna förlösa
kvinnor genom kejsarsnitt strävar de efter att undvika åtal och krav
på skadestånd. Det har också hävdats att kvinnor i USA och i vissa
latinamerikanska stater av olika orsaker själva vill eller kräver att
få föda med hjälp av kejsarsnitt och att läkarna ofta går med på
detta (Beckett 2005). Att påståendet inte nödvändigtvis är sant har
en stor ny amerikansk surveyundersökning visat. Av undersökningen som gjordes bland kvinnor som fött barn år 2005 i USA
framgick det att mindre än en halv procent av de deltagande
kvinnorna som födde med kejsarsnitt första gången själva hade
bett om att få göra det (Declercq, Sakala, Corry & Applebaum 2006;
se också Hopkins 2000).
Att förlossningsrädslans ekonomiska konsekvenser tas upp till
diskussion i de svenska och finländska forskarnas artiklar kan
förklaras med att mödravården här finansieras med skattemedel.
Läkarexpertisen står således under statens direkta insyn och kontroll. Läkarkåren innehar ett samhälleligt mandat att ansvara för
mödravården och därmed delta i ansvaret för familjens välbefinnande. I början av 1900-talet var det främst garanterandet av
kvinnors fysiska hälsa, som skulle bidra till att de kunde ansvara
för hemmet och familjen, som läkarna beskrev som föremål för
mödravården (Wrede 1991). I dag är också psykiska faktorer något
som mödravården måste befatta sig med i och med att den förlossningsrädsla som kvinnor ger uttryck för anses vara ett hot, inte

bara mot familjens välmående, utan även för hälsovårdssystemets
effektivitet. Läkarna måste reagera på rädslan eftersom de är ansvariga inför samhället.

6.8 Sammanfattning
I detta kapitel har jag strävat efter att visa hur forskarna i Sverige
och Finland har legitimerat sitt intresse för förlossningsrädsla som
en medicinsk kategori. Genom att beskriva förlossningsrädslans
orsaker och konsekvenser bidrar forskarna till att konstruera och
etablera denna som ett medicinskt problem. Genom analys av de
undersökta artiklarna har jag identifierat sex grupper av argument,
presenterade i var sitt avsnitt i detta kapitel, som forskarna använt
sig av för att visa vilka konsekvenser allvarlig förlossningsrädsla
kan ha. Först och främst konstruerar forskarna förlossningsrädsla
som ett allmänt och allvarligt problem redan i de inledande meningarna i flera artiklar. Rädslan beskrivs som risk både för den födande kvinnan och hennes familj samt för den medicinska professionen och hela samhället. Tidigare forskning har påpekat att riskdiskursen är stark inom medicinen och min analys av medicinska
undersökningar om förlossningsrädsla bekräftar också detta. Förlossningsrädda kvinnor etableras redan i den tidiga forskningen
som en riskgrupp och rädsla beskrivs utgöra en risk i många avseenden. Dylika risker kan sägas vara att förlossningsrädslan bidrar
till fysiska komplikationer samt att hela familjens välbefinnande
kan äventyras av att den blivande modern lider av förlossningsrädsla.
Det faktum att gravida kvinnor, som uttrycker rädsla inför förlossningen, både önskar föda med kejsarsnitt och ofta råkar ut för
akuta kejsarsnitt är ett argument för att rädslan är ett medicinskt
problem, åtminstone i en nordisk kontext. Kejsarsnittsförlossningar
framstår i artiklarna som något icke-eftersträvansvärt av olika
orsaker. Forskarna betonar också samhällsekonomiska aspekter i
sina argument för sitt intresse för förlossningsrädsla som ett medi-
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cinskt problem. Att kvinnor är rädda innebär ökade kostnader för
samhället inte enbart för att de önskar föda med kejsarsnitt utan
genom ett ökat behov av poliklinikbesök och sjukledigheter.
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7 INSTITUTIONALISERINGEN AV
FÖRLOSSNINGSRÄDSLA INOM DEN
MEDICINSKA FORSKNINGEN
7.1 Inledning
Detta kapitel handlar om hur forskningen bidrog till att förlossningsrädsla etablerades och institutionaliserades som ett medicinskt problem i Sverige och Finland. Det är således fråga om forskningens klassificeringsarbete. Sjukdomar och tillstånd kan sägas
etableras och institutionaliseras inom medicinen i och med att de
definieras i termer av diagnoser som är kategoriserade i sjukdomsklassifikationerna ICD-10 samt DSM. Genom vetenskaplig kunskapsproduktion skapas kodifierad kunskap som utgör grunden
för den kliniska praktiken. Skapandet av olika diagnostiska förklaringsmodeller bidrar till institutionaliseringen av förlossningsrädsla som en medicinsk kategori. Vilka diagnostiska kategorier
har forskarna som intresserat sig för förlossningsrädsla använt sig
av för att kategorisera rädslan? Hur har forskarna klassificerat
förlossningsrädsla? Förekomsten av klassifikationssystem bidrar
till skapandet av kunskap – vilken kunskap som skapas beror på
vilket klassifikationssystem som används. Forskarna (obstetriker/
psykiatriker och psykologer) påverkar också vilket klassifikationssystem som används för att definiera problemet. Klassifikationssystemet reflekterar till vilken publik forskarna vänder sig. I detta
kapitel kommer jag att undersöka hurdant klassificeringsarbete
forskarna gör för att bidra till skapandet av en ny medicinsk kategori/diagnos.

Fenomenet förlossningsrädsla framstod på 1980-talet i den
medicinska forskningen av Areskog och hennes kolleger som en
egen, tydligt avgränsad helhet. Forskarna undersökte ändå inte förlossningsrädsla i termer av en medicinsk diagnos, varken som en
psykiatrisk eller en somatisk diagnos. Men i slutet av 1990-talet
började förlossningsrädsla undersökas i termer av sjukdomskategorier. Gällande konstruktionen av diagnostiska förklaringsmodeller har de två ”föregångarländerna” inom denna forskning gått
olika vägar. I Sverige har forskarna i rätt stor utsträckning försökt
förklara den rädsla och ångest föderskor uttrycker under graviditeten och inför förlossningen i termer av ångestsjukdomar. I en del
av de studier som handlar om förlossningsrädsla använder forskarna sig av vissa befintliga diagnoser för att undersöka om förlossningsrädda kvinnor uppfyller ifrågavarande kriterier. De svenska forskarna har sedan 1990-talet undersökt förlossningsrädsla
framförallt med hjälp av diagnostiska kategorier ur handboken för
psykiatrin som innehåller standarddiagnoser för psykiatriska
sjukdomstillstånd.
De finländska forskarna har inte i samma utsträckning använt
sig av befintliga diagnoser. I Finland har förlossningsrädsla, som
jag tidigare påpekat, konstruerats som en obstetrisk diagnos som
år 1997 inkluderats i den nationella versionen av ICD-10. Denna
diagnos används i klinisk praktik men har inte använts inom forskningen som en diagnostisk kategori. Skapandet av en dylik medicinsk diagnos innebär en institutionalisering av förlossningsrädslan som ett generellt medicinskt och specifikt ett obstetriskt
problem.
Syftet med detta kapitel är att synliggöra det klassificeringsarbete som forskare gör, att studera processer för kunskapsproduktion som formulerar förlossningsrädsla i termer av diagnostiska
förklaringsmodeller. Jag visar att forskningen å ena sidan konstruerar förlossningsrädsla som en avgränsad enhet och å andra sidan
hur denna rädsla beskrivs som ett symtom på något annat. Jag visar
också att forskningen bidragit till etableringen av förlossningsrädsla
som ett medicinskt problem genom uppställandet av en ny medicinsk diagnos. För det första kommer jag att undersöka hurdana
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diagnoser forskarna har använt i sina försök att kategorisera förlossningsrädsla. Inledningsvis kommer jag i avsnitt 7.2 att visa hur
framför allt den svenska forskningen, mer eller mindre explicit, i
allt högre grad kommit att definiera förlossningsrädsla som ett psykiatriskt tillstånd. Jag redogör för de psykiatriska kategorier i DSM
forskningen använt sig av och diskuterar hur dessa val formar
synen på vad förlossningsrädsla är. För det andra kommer jag i avsnitt 7.3 att beskriva diagnos O99.80 Förlossningsfruktan, samt
undersöka hur den medicinska forskningslitteraturen diskuterat
diagnosen.

7.2 Psykiatriska förklaringsmodeller för
förlossningsrädsla
Den medicinska forskningen strävar efter att skapa diagnostiska
förklaringsmodeller som kan utnyttjas i den kliniska praktiken. I
de undersökta artiklarna redogörs för undersökningar, som försöker förklara den oro och ångest under graviditeten och rädsla
inför eller efter förlossningen som kvinnor uttrycker med hjälp av
diagnostiska förklaringsmodeller enligt de medicinska klassifikationssystemen. Klassificeringsarbetet handlar om att placera problemet i medicinens kunskapssystem. Denna positionering har
alltid sociala konsekvenser. Både de svenska och finländska forskarna var till en början försiktiga i sina uttalanden om förlossningsrädsla som uttryck för psykiatriska tillstånd. Inom den svenska
forskningen på 1980-talet påpekar Areskog och hennes kolleger
(1983b, 1) att: ”En ängslig gravid kvinna kan för obstetrikern
framstå som en patient med ett distinkt symtom, dvs. en känsla av
rädsla för att föda”88. En kvinna som uttrycker oro eller ängslan
kunde således tolkas lida av en ångestsjukdom eller fobi som tar
88
“An anxious pregnant woman may present to the obstetrician as a patient with
a distinct symptom, i.e. a feeling of fear to give birth.”

sig uttryck som rädsla. Rädslan skulle således ses som ett symtom
på en psykisk störning, och kvinnan definieras som en patient vars
psykiska hälsa inte är i balans. Alltid är inte denna koppling lika
entydig i texten. En annan av de tidiga svenska undersökningarna
antyder att det kan finnas ”[…] ett samband mellan förlossningsrädsla och ‘en allmän tendens till ängslan’” 89 men påpekar att andra
undersökningar bestrider ett dylikt samband (Areskog m.fl. 1983a,
105).
Trots att man av forskarnas resonemang kunde dra slutsatsen
att rädslan utgör ett symtom på störningar i den gravida kvinnans
psykiska hälsa betonade den tidiga svenska forskningen ändå inte
i huvudsak detta. En möjlig tolkning kunde vara att forskarna undvek att definiera förlossningsrädsla som ett psykiskt problem eftersom det kunde upplevas som stigmatiserande. Och detta kunde i
sin tur leda till att kvinnor inte vill erkänna att de är rädda och tala
om sin rädsla. Areskog och hennes kolleger (1984, 213) skriver i
inledningen till en av sina artiklar att den oro kvinnor känner inför
förlossningen ibland uttryckt som förlossningsrädsla; ”[…] kan
utgöra ett rationellt sätt att samla olika känslor av ängslan under
graviditeten i en socialt och psykologiskt accepterad helhet” 90. De
uppger även att kvinnor ofta anger rädsla för smärta som orsak till
förlossningsrädsla. Areskog med kolleger (1983a, 105–106) spekulerar i att rädsla för smärta kunde anses vara ”[…] ett kulturellt
legitimt, symboliskt uttryck för den allmänna rädsla en kvinna kan
känna när hon ställs inför förlossningen och moderskapet”91. Det
framställs alltså som om kvinnor själva söker kulturellt accepterade
uttryck för sin rädsla inför förlossningen och undgår därmed att
stämplas som psykiskt sjuka. De svenska forskarna verkade inte
heller benägna att tala om förlossningsrädsla som ett psykiskt
89

” […] an association between fear of delivery and a ‘general proneness to anxiety’.”
90
” […] may thus represent a rational mode of converging various feelings of anxiety during pregnancy into one, socially and psychologically acceptable entity.”
91
” […] a culturally legitimate, symbolic expression of the general fear a woman
may feel when facing delivery and motherhood.”
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problem, utan använde ett ”neutralt” begrepp.
Sedan 1990-talet har de svenska forskarna dock i stor utsträckning använt sig av psykiatriska förklaringsmodeller. I flera undersökningar har de strävat efter att förstå och förklara den rädsla
kvinnor känner inför eller efter förlossningen som en ångestsjukdom definierad genom psykiatriska diagnoser enligt DSM-III
eller DSM-IV.
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7.2.1 Förlossningsrädsla och posttraumatiska
stressreaktioner
Inom forskningen om förlossningsrädsla i både Sverige och Finland har man, som jag i kapitel 5 visat, haft svårt att enas om vad
som skall innefattas i begreppet förlossningsrädsla och vilka dess
orsaker och konsekvenser är. Forskarna kom ändå redan i ett tidigt
skede fram till att förlossningsrädsla inte är en entydig enhet. De
har strävat efter att klassificera förlossningsrädsla på olika sätt, och
ett sätt som presenterats är att dela in förlossningsrädsla i primär
och sekundär rädsla. Primär förlossningsrädsla beskrivs förekomma hos förstföderskor, och dess ursprung anses enligt forskarna
ligga i psykologiska faktorer. Detta kommer jag att diskutera senare
i detta kapitel. Sekundär förlossningsrädsla beskrivs uppstå som
följd av negativa upplevelser under tidigare förlossningar (Ryding
1991; 1993; Saisto m.fl. 1999; 2001a). På 1990-talet uppmärksammade svenska forskare att förlossningsrädda kvinnor har större
risk för att råka ut för ett akut kejsarsnitt och/eller uppleva förlossningen som traumatisk (Ryding 1991; 1993; Ryding m.fl. 1998a;
Sjögren 1997). Ryding (1993, 284) påpekade att det är viktigt att
undersöka ”obstetriska traumatiska stressreaktioner” (”obstetric
traumatic stress reactions”). Ryding, Wijma och Wijma (1997, 859)
för fram att tidigare internationell psykiatrisk forskning visat att
kvinnor kan visa tecken på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
efter en förlossning.
I Sverige ledde kunskapen om att primär och sekundär förloss-

ningsrädsla kan ha olika orsaker till att gynekologerna/obstetrikerna Elsa Lena Ryding och Barbro Wijma samt psykologerna Klaas
Wijma och Johan Söderquist började undersöka om förlossningsrädda omföderskor, som ofta önskade kejsarsnitt av personliga orsaker, kunde definieras som lidande av posttraumatiskt stresssyndrom eller posttraumatiska stressreaktioner definierade enligt
DSM-klassifikationssystemet. De redovisar för sina undersökningar
i tidskrifter riktade till obstetriker och till psykiatriker samt psykologer.
Forskarna introducerar posttraumatiska stressreaktioner som
diagnostiskt begrepp i en artikel från år 1997; ”Posttraumatic stress
reactions after emergency cesarean section” (som presenterar en
del av en större undersökning om psykologiska aspekter av akut
kejsarsnitt), publicerad i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.
Begreppet posttraumatiska stressreaktioner enligt DSM-IIIR, verkar erbjuda en lämplig diagnostisk modell för att studera de psykologiska reaktioner hos kvinnor som genomgått
ett akut kejsarsnitt 92 (Ryding m.fl. 1997, 857).
Enligt DSM-III-R, som vid tidpunkten för den i artikeln redovisade undersökningens genomförande var den gällande versionen
av DSM 93, definieras diagnosen PTSD enligt fem kriterier, A till E,
som bör uppfyllas. De svenska forskarna beskriver att de gjorde
”[...] en grundlig undersökning av förekomsten av de olika diagnostiska kriterierna för posttraumatiska stressreaktioner och av PTSD
enligt DSM-III-R” 94 (Ryding m.fl. 1997, 857). PTSD uppstår enligt
92

”The concept of posttraumatic stress reactions according to DSM-III-R seems to
offer an appropriate diagnostic model for studying the psychological reactions in
women who have gone through emergency cesarean section.”
93
Av texten i artikeln framkommer inte när materialinsamlingen skedde och när
undersökningen gjordes. Det står i den avslutande diskussionen att DSM-IV publicerades efter att denna undersökning blivit färdig. DSM-IV publicerades år 1994
vilket innebär att den i artikeln presenterade undersökningen gjordes före år 1994.
94
“[…] a thorough investigation was made of the existence of the various diagnostic
criteria of posttraumatic stress reactions and of PTSD according to DSM-III-R.”
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kriterium A hos en person som varit med om en exceptionellt hotande eller katastrofal händelse som kan väntas kraftigt påverka praktiskt taget alla människor. De övriga kriterierna, B–E, är att personen
uppvisar påträngande symtom som mardrömmar eller plågsamma
minnesbilder (B), undvikande symtom som innebär att personen
försöker undvika stimuli och situationer som påminner om traumat
(C), hyperaktiva symtom som sömnsvårigheter, irritabilitet och
koncentrationssvårigheter (D). Om kriterierna B, C och D är uppfyllda inom 6 månader från traumat anses de diagnostiska kriterierna för PTSD vara uppfyllda (kriterium E).
Ryding och hennes kolleger (1997, 857) skriver att i deras undersökning av 25 kvinnor som genomgått akut kejsarsnitt ansågs kriterium A (enligt DSM-III-R) vara uppfyllt om kvinnan rapporterade
minst en av följande: ”Hon hade varit mycket rädd för att hon skulle
dö eller skadas eller hon hade varit mycket rädd för att förlora
barnet eller att föda ett allvarligt sjukt eller handikappat barn, eller
hon hade förlorat kontakten med verkligheten på ett mycket
skrämmande sätt” 95 (Ryding m.fl. 1997, 857). Forskarna kom fram
till att 19 av de 25 intervjuade kvinnorna ” [...] hade upplevt sin
förlossning genom akut kejsarsnitt som en traumatisk händelse [...]”
96
(Ryding m.fl. 1997, 859).
A-kriteriet ändrades i och med publiceringen av DSM-IV. Ryding, Wijma och Wijma (1998a, 247) beaktar detta i artikeln ”Experiences of Emergency Cesarean Section: A Phenomenological
Study of 53 Women” i tidskriften Birth. De ville utröna huruvida
ett akut kejsarsnitt kunde ”[...] anses uppfylla kriterierna för en
stressfaktor för posttraumatiskt stressyndrom enligt DSM-IV, [...]”
97
. Enligt ordalydelsen i DSM-IV innebär kriterium A att den drab95
”She had been very frightened she would die or be hurt or she had been very
frightened to lose the baby or to deliver a seriously ill or handicapped child, or she
had lost contact with reality in a very frightening manner.”
96
” […] had experienced their delivery by emergency cesarean section as a traumatic
event, […]”
97
” […] fulfill the stressor criterion of posttraumatic stress disorder according to
DSM-IV, […]”

bade personen upplevt, bevittnat eller konfronterats med en händelse som innebar död, allvarlig skada eller hot om detta, eller ett
hot mot egen eller andras fysiska integritet och att personen reagerat
med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck.
För att ta reda på huruvida de upplevelser som beskrivs av kvinnor vilka förlösts med akut kejsarsnitt uppfyller det förnyade första
kriteriet för PTSD, intervjuade forskarna 53 kvinnor några dagar
efter kejsarsnittsförlossningen. Enligt artikeln ”[...] uppmuntrades
kvinnorna att i detalj berätta om sina upplevelser av förlossningen”
98
och tankarna och känslorna sammanställdes av intervjuaren.
Forskarna skriver att kvinnorna också tillfrågades om ”[...] orsaker
till och intensiteten av rädslor (från “ingen rädsla” till “stark rädsla”), känslor av besvikelse och känslor av att ha blivit kränkt av
personalen” 99. Ryding och hennes kolleger (1998a, 247) skriver att
svaren på dessa frågor låg som grund för huruvida händelsen
kunde klassificeras som en stressfaktor för PTSD enligt DSM-IV.
Mer än hälften av de undersökta kvinnorna rapporterade att de
åtminstone i något skede av förlossningen hade känslor av intensiv
rädsla för att dö eller skadas eller för att deras baby skulle dö eller
skadas. Vissa av kvinnorna sade sig också ha känt sig kränkta av
personalen. Forskarna drar slutsatserna att de flesta kvinnor som
genomgått ett akut kejsarsnitt har upplevelser som är så traumatiska att de kan sägas uppfylla det första kriteriet för posttraumatiskt stressyndrom enligt DSM-IV (Ryding m.fl. 1998a).
Forskningen visade alltså att en förlossning som slutar med ett
akut kejsarsnitt kan klassificeras som en extremt traumatisk upplevelse, och den kan således uppfylla kriterium A både så som det
definieras i DSM-III-R och i DSM-IV (Ryding m.fl. 1997; 1998a).
Ryding och hennes kolleger (1997) kunde emellertid inte påvisa
att en enda av kvinnorna i deras undersökning skulle lida av PTSD.

98

” […] were encouraged to report their experiences of the delivery process in
detail.”
99
” […] reasons for and intensity of fear (ranging from “no fear” to “intense fear”),
and about disappointment and feelings of violation by the staff.”
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Varför ingen av kvinnorna som hade upplevt förlossningen som
traumatisk hade drabbats av PTSD kan enligt dessa forskare ha
många förklaringar. En av dem uppges vara att traumat inte var så
allvarligt. Enligt DSM-III skall traumat vara av sådan art att det
”kan väntas medföra kraftig påverkan på praktiskt taget alla människor”. Ett oväntat kejsarsnitt sägs inte kunna jämställas med en
händelse som resulterar i att människor dör. ”Det är en avsevärd
skillnad mellan upplevelsen av en stor katastrof, som resulterar i
förlust av människoliv, och upplevelsen av ett oförutsett kejsarsnitt
som resulterar i en fysiskt frisk moder och ett friskt barn” 100 (Ryding
m.fl. 1997, 860). Forskarna drar även slutsatsen att kriterierna för
en PTSD-diagnos kanske inte lämpar sig för att undersöka barnsängskvinnor. Till exempel kriterium D omfattar symtom som
sömn- och koncentrationssvårigheter, som är vanliga hos nyförlösta
mödrar (Ryding m.fl. 1997). Men Ryding och hennes kolleger (1997)
påpekar att de kom fram till att en tredjedel av de undersökta kvinnorna led av posttraumatiska stressreaktioner med påträngande
symtom ännu en till två månader efter operationen, vilket enligt
forskarna innebär att ämnet bör utredas vidare.
Trots att Ryding och hennes kolleger (1997, 859) inte kunde påvisa att någon av kvinnorna i deras material skulle lida av PTSD,
kunde de alltså ändå visa att det fanns kvinnor som uppvisade
symtom på något de kallar posttraumatiska stressreaktioner. Dessa
beskrivs som en lindrigare form av reaktion på en traumatisk händelse än posttraumatiskt stressyndrom. Begreppet posttraumatiska
stressreaktioner sägs motsvara det som i DSM-IV, som alltså publicerades efter det att undersökningen blivit färdig, benämns ”anpassningsstörning” (adjustment disorder). Speciellt de reaktioner
som kan beskrivas uppfylla kriterierna A och B ännu en till två
månader efter förlossningen ansågs vara posttraumatiska stressreaktioner. I artikeln diskuteras också om en annan ny DSM-IV100

“There is a considerable difference between the experience of a major catastrophe,
such as one resulting in loss of life, and the experience of an unanticipated cesarean
section, resulting in a physically healthy mother and child.”

diagnos, ”akut stressyndrom” (acute stress disorder), som skall
räcka i minst två dagar och högst fyra veckor efter den traumatiska
händelsen, eventuellt kan tillämpas på kvinnor som uppvisar det
de benämner posttraumatiska stressreaktioner.
Klaas Wijma och Barbro Wijma samarbetade också med Johan
Söderquist och tillsammans publicerade de artikeln ”Posttraumatic
Stress Disorder After Childbirth: A Cross Sectional Study” i tidskriften Journal of Anxiety Disorders. Här redogörs för en tvärsnittsundersökning omfattande alla kvinnor som under en ettårsperiod
i början av 1990-talet hade fött barn i Linköping i Sverige, där de
mätte förekomsten av en ”PTSD profil” (PTSD profile) och kvinnornas kognitiva uppfattning av sin förlossning (Wijma m.fl. 1997).
Forskarna använder begreppet PTSD profil och inte PTSD, eftersom
de för sin undersökning använde ett för denna undersökning utarbetat psykologiskt mätinstrument, Traumatic Event Scale (TES),
som inte ännu blivit validerat. För att uppskatta kvinnornas kognitiva bedömning av sin senaste förlossning användes version B av
W-DEQ. Wijma och hans kolleger (1997, 588) påpekar att: ”Vissa
forskare kanske inte anser att en förlossning är en legitim stressfaktor”101 , men hänvisar samtidigt till tidigare forskning som hävdar att kvinnor som genomgått en traumatisk förlossning uppvisar
symtom som är identiska med dem som man har funnit hos
personer som lider av PTSD (jfr Ryding, Wijma & Wijma 1997, 859).
Frågeformuläret TES inkluderar alla symtom och kriterier för
PTSD enligt DSM-IV. Det anses kunna uppskatta förekomsten av
både posttraumatiska stressymtom och en PTSD profil (Wijma m.fl.
1997, 589). Forskarna beskriver i sin artikel utformningen av frågeformuläret och frågor (eller påståenden) gällande kriterium A på
följande sätt:
1. ”Förlossningen var en påfrestande upplevelse.”
2. ”Förlossningen var ett hot mot min fysiska integritet.”
3. ”Jag var rädd för att dö under förlossningen.”

101

“Some researchers may not view childbirth as a legitimate stressor.”
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4. ”Jag kände mig orolig/hjälplös/skräckslagen under förlossningen.”102
(Wijma m.fl. 1997, 590)
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Kvinnorna kunde välja mellan fyra svarsalternativ: inte alls, på
något sätt, ganska mycket och mycket (not at all, somehow, much,
very much). Om någotdera av alternativen ganska mycket eller
mycket valts för påståendena 1, 2 och/eller 3, och 4 ansågs kriterium
A vara uppfyllt. Patienterna fick efter dessa frågor svara på påståenden om hur ofta: aldrig/inte alls, sällan, ibland eller ofta (never/
not at all, rarely, sometimes, often) de haft symtom på de 17 PTSD
symtom som upptas i DSM-IV, alltså kriterierna B-D. Påståenden
som besvarats med svaren ibland eller ofta räknades som symtom.
Samplet bestod av 1640 kvinnor, av vilka 28, dvs. 1,7 procent, ansågs
fylla alla kriterier för en PTSD profil enligt de symtom som DSMIV räknar upp (Wijma m.fl. 1997, 590-591). Karakteristiskt för dessa
kvinnor uppgavs vara att de tidigare hade fått psykologisk/psykiatrisk terapi, hade upplevt förlossningen negativt, var förstföderskor
eller betraktade kontakten med förlossningspersonalen som negativ
(Wijma m.fl. 1997).
Forskarna kritiserade att det i DSM-IV inte finns en gräns för
hur ofta förekommande symtomen skall vara för att en PTSD diagnos skall kunna ställas, samt att detta inte betonats nog. De hade
valt att hålla en rätt sträng skala för att inte trivialisera PTSD profilen (Wijma m.fl. 1997, 594). De intar alltså en kritisk hållning till att
kriterierna för diagnosen PTSD inte är klart definierade, men verkar
ändå godta den som förklaringsmodell för förlossningsrädsla.
Wijma och hans kolleger (1997, 595) sammanfattar sin studie med
att det finns kvinnor som efter förlossningen uppvisar psykologiska
symtom som liknar PTSD. Att kvinnor uttrycker rädsla under eller
efter förlossningen, trots att inga somatiska eller medicinska kom102

1.”The childbirth was a trying experience.”
2. “The childbirth was a threat to my physical integrity.”
3. “During the childbirth I was afraid that I was going to die.”
4. “During the childbirth I felt anxious/helpless/horrified.”

plikationer kan påvisas, måste således tas på allvar. Dessa forskare
påpekar alltså att det inte alltid går att bevisa att det förekommit
objektivt påvisbara komplikationer som kan förklara kvinnors rädsla, vilket bör tas ad notam. Detta uppges vara viktigt för det första
för att: ”PTSD och dess symtom efter förlossningen kan utgöra en
påfrestning för kvinnans förhållande både till barnet och hennes
partner [...]”103 och för det andra för att det kan medföra ”[...] en
risk för kvinnans psykologiska hälsa under en kommande graviditet [...]”104 (Wijma m.fl. 1997, 595-596).
Att ha upplevt ett akut kejsarsnitt som traumatiskt innebär alltså
enligt de svenska forskarna att kvinnorna kan karakteriseras som
lidande av posttraumatisk stress i någon form. Hur denna stress
skall benämnas är en tolkningsfråga. Wijma, Söderquist och Wijma
(1997, 592) noterar att kritikerna säger att en förlossning inte skulle
kunna anses vara en potentiell stressfaktor i och med att en förlossning är förutsägbar, den följer efter en graviditet, och associeras
till lycka och ses vanligen som en positiv livserfarenhet. Detta utesluter inte att endel kvinnor upplever förlossningen som traumatisk.
Också de finländska forskarna fann att man kan klassificera
rädsla på olika sätt, till exempel i primär och sekundär förlossningsrädsla. Men medan de svenska kollegerna undersökte om sekundär
förlossningsrädsla kunde definieras i termer av posttraumatisk
stress, först enligt DSM-III och senare enligt DSM-IV, använde de
finländska forskarna sig inte av diagnosen PTSD enligt DSM som
diagnostisk modell i sina undersökningar. De finländska forskarna
diskuterar ändå posttraumatisk stress, ofta med hänvisning till de
svenska undersökningarna.
Den första finländska artikeln där posttraumatisk stress omnämns var obstetrikerna Saistos, Ylikorkalas och Halmesmäkis
”Factors Associated With Fear of Delivery in Second Pregnancies”
103

“PTSD and its symptoms after childbirth may place considerable strain on a
woman’s relationship both with her child and with her partner […]”
104
“[…] a risk to a woman’s psychological health during a future pregnancy […]”
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publicerad 1999 i Obstetrics & Gynecology. De redogör för resultaten av sin retrospektiva undersökning för vilken de intervjuade
100 gravida omföderskor som besökte mödrapolikliniken på grund
av allvarlig förlossningsrädsla och som framförde krav på kejsarsnitt. Också kvinnornas sjukhusjournaler gällande den första graviditeten och förlossningen undersöktes. Syftet med undersökningen
beskrivs vara att identifiera faktorer som kan leda till sekundär
förlossningsrädsla. I artikelns diskussion konstaterar Saisto och
hennes kolleger (1999, 681) att de på basis av sina data ”[...] tror att
förlossningar som slutade med kejsarsnitt eller sugkopp var de viktigaste orsakerna till senare förlossningsrädsla [...]”105. Här nämner
forskarna också att sekundär rädsla, som kan uppkomma efter ett
akut kejsarsnitt, kan “[...] beskrivas som posttraumatiskt stressyndrom eller påträngande stressreaktion, [...]” 106 och hänvisar bland
annat till den forskning som Ryding med kolleger (1997) gjort (Saisto m.fl. 1999, 681).
Av artikeln framgår också att några av de intervjuade kvinnorna
uppgav att de var rädda för förlossningsavdelningens personal.
Forskarna ”[...] var besvikna över att få veta att vissa patienter var
rädda för förlossningsavdelningens personal”107 och antog att den
obstetriska personalen nonchalerat föderskans rättigheter att bestämma över förlossningen. Denna orsak till rädsla menar de att
är en som bör och kan förebyggas genom rätt utbildning av den
obstetriska personalen (Saisto m.fl. 1999, 682). Forskarna uppmärksammar här att förlossningsrädsla kanske kan bero på att kvinnor
upplever sig ha blivit dåligt behandlade av dem som sköter förlossningsvården. Men förutom detta korta konstaterande förs ingen
omfattande diskussion om detta i artikeln. Det framkommer inte
av artikeln vad denna ”rätta utbildning” borde bestå av. Forskarna
105
“[…] believe that deliveries that ended with caesarean or vacuum extraction
were the most important causes of subsequent fear of delivery, […]”
106
” […] can be described as posttraumatic stress disorder or intrusive stress reaction, […]”
107
” [...] were disappointed to learn that some subjects feared delivery ward
personnel.”

verkar inte heller ägna någon större uppmärksamhet åt att det eventuellt kunde finnas viktiga förklarande faktorer i förlossningsvårdens uppbyggnad, som kan bidra till att gravida och födande kvinnor uttrycker rädsla.
Den andra finländska artikeln som nämner posttraumatisk stress
baseras på en undersökning om olika eventuella förklaringar till
missnöje med förlossningen och risken för förlossningsdepression
(Saisto m.fl. 2001c). I sin slutdiskussion nämner forskarna att: ”Olidlig smärta under förlossningen samt akut kejsarsnitt har förknippats
med posttraumatiskt stressyndrom och bör behandlas som trauman, i form av ett hot mot trygghet och oberoende [...]”108 (Saisto
m.fl. 2001c, 44). Liksom i den ovan citerade artikeln av Saisto och
hennes kolleger (1999) nämns posttraumatisk stress kort och först
i artikelns diskussion också här. Dessa uttryckligen nämnda faktorer; olidlig smärta samt akut kejsarsnitt framställs som två distinkta
kategorier som kan framkalla PTSD men forskarna nöjer sig med
att konstatera att: Dessa rön innebär uppenbarligen att det krävs
psykologiskt stöd, speciellt efter en akut operativ förlossning”109
(Saisto m.fl. 2001c, 44).
Liksom i de två ovannämnda artiklarna nämner obstetrikerna
Saisto och Halmesmäki, psykologerna Salmela-Aro och Nurmi samt
barnmorskan Könönen i en artikel i Obstetrics & Gynecology år 2001,
som handlar om en undersökning vars syfte var att jämföra intensiv
och konventionell terapi för allvarlig förlossningsrädsla, posttraumatisk stress i artikelns diskussion (Saisto m.fl. 2001d). Förlossningsrädsla uppges hos omföderskor eventuellt kunna ”[...]
vara en form av posttraumatiskt stressyndrom eller påträngande
stressreaktion, [...]”110 (Saisto m.fl. 2001d, 825). De finländska for108
”Intolerable pain during labor and emergency CS have been associated with
post-traumatic stress disorder and should be treated as traumas, in the form of a
threat to security and independence […]”
109
“Evidently, these findings call for psychological support, especially after
emergency operative delivery.”
110
” […] might be a form of posttraumatic stress disorder or intrusive stress reaction,
[…]”
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skarna hänvisar ibland till annan forskning rörande frågan om
rädsla efter en (första) förlossning eventuellt kunde sägas leda till
posttraumatisk stress. Men de verkar ändå vara benägna att använda begreppet förlossningsrädsla som ett samlande begrepp för de
reaktioner omföderskor beskriver efter en negativ förlossningsupplevelse. Åtminstone i slutet av 1990- och början av 2000-talet,
beskrevs omföderskor som upplevt sin(a) förgående förlossning(ar)
som traumatisk(a) oftast som lidande av förlossningsrädsla. I en
artikel om smärttålighet hos kvinnor som beskrivs lida av förlossningsrädsla och hos kvinnor som inte anses göra det säger obstetrikerna Saisto, Kaaja, Ylikorkala och Halmesmäki (2001a, 123) att
”[...] sekundär förlossningsrädsla kan vara ett resultat av en rad
olika negativa erfarenheter under tidigare förlossningar [...].” 111
Med hänvisning till den ovan beskrivna svenska forskningen och
tidigare angloamerikansk psykiatrisk forskning nämnde finländarna dock i en del av sina artiklar att förlossningsrädda kvinnor
kan uppfattas som att de lider av posttraumatisk stress eller att de
uppvisar andra psykologiska konsekvenser eller att rädslan eventuellt kan ses som en form av PTSD (Saisto m.fl. 1999; 2001c; 2001d).
Men de använde inte diagnoser i DSM-systemet för att undersöka
aspekter av förlossningsrädsla såsom svenskarna gjort.

7.2.2 Förlossningsrädsla definierad i termer
av andra ångestsjukdomar
Kvinnor som gått igenom ett akut kejsarsnitt eller en instrumentell
förlossning konstateras ofta men inte alltid i de undersökta artiklarna lida av sekundär förlossningsrädsla som kan definieras som
posttraumatisk stress i någon form. I undersökningarna om förlossningsrädda omföderskors upplevelser använde sig de svenska
111
” [...] secondary fear of labor can result from a variety of adverse experiences
during previous labors […]”

forskarna alltså av en diagnos ur det psykiatriska klassifikationssystemet – posttraumatiskt stressyndrom – för att definiera och
kategorisera den rädsla dessa kvinnor uttrycker. Posttraumatiskt
stressyndrom (och stressreaktioner samt andra diagnoser) som
användes i dessa undersökningar klassificeras bland ångestsjukdomarna. Men kvinnor som inte tidigare fött barn och kvinnor som
enligt den medicinska expertisen haft en ”objektivt sett normal förlossning” rapporterar också att de är rädda för att föda. Men hur,
och med hjälp av hurdana förklaringsmodeller, har de kvinnor som
inte tidigare varit gravida eller fött barn, eller som ”objektivt sett”
haft en okomplicerad förlossning, men som ändå uttrycker rädsla
inför förlossningen kategoriserats? I de för min avhandling undersökta artiklarna förekommer beskrivningar av ett antal undersökningar som sökt förklaringar till denna rädsla. Forskarna har ofta
använt psykologiska förklaringar till i första hand förstföderskors
förlossningsrädsla. Orsaker har sökts i kvinnornas individuella personligheter och livserfarenheter.
De svenska obstetrikerna Berit Sjögren (som också är psykoterapeut) och Peter Thomassen (1997, 951) diskuterar i ”Obstetric
outcome in 100 women with severe anxiety over childbirth” publicerad i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, sin undersökning vars syfte var att utvärdera en behandlingsmodell för förlossningsrädsla. De konstaterar att ”[...] hos kvinnor med en historia
av normal förlossning liksom hos förstföderskor måste den intensiva rädslan ha ett annat ursprung”112.
Sjögren (1997, 270) presenterar i ”Reasons for anxiety about
childbirth in 100 pregnant women” i Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology sin intervjuundersökning med 100 kvinnor
som remitterats till psykosomatisk poliklinik på grund av extrem
förlossningsrädsla, om orsakerna till deras rädsla. Det framkom
att nästan hälften av de undersökta kvinnorna hade haft en tidigare
komplicerad förlossning. Dessutom kom det i undersökningen fram
112
“[…] for women with a history of normal delivery as well as for primiparae, the
intense fear must have another origin.”
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att 73 procent av kvinnorna sade att de saknade förtroende för den
obstetriska personalen, 65 procent sade sig vara rädda för att vara
inkapabla att föda, 55 procent uttryckte rädsla för att dö, 44 procent
var rädda för olidlig smärta och 43 procent för att förlora kontrollen
(Sjögren 1997, 269–270). Eftersom alla kvinnor som haft en komplicerad förlossning ändå inte uppvisar häftiga reaktioner så antar
Sjögren (1997, 270) att det också är psykologiska faktorer som bidrar
till reaktionerna. Alltså borde forskningen, enligt Sjögren, koncentrera sig på att undersöka kvinnornas individuella personligheter
och livserfarenheter. Sjögren (1997, 271) konstaterar att omföderskors oro kunde förklaras med hjälp av modern stressteori. Dessutom framhåller hon att även psykoanalytisk teori kan tillämpas
för att försöka förklara oro i anslutning till barnafödande. Forskningens premiss om att förklaringen till förlossningsrädsla skall
sökas hon föderskan framkommer i att hon inte problematiserar
det faktum att en så stor andel av kvinnorna sade sig sakna förtroende för personalen, vilket inte heller de finländska forskarna
gjorde (se s. 172).
I Finland har obstetrikern Terhi Saisto tillsammans med sina
kolleger obstetrikern Erja Halmesmäki samt psykologerna Katariina Salmela-Aro och Jari-Erik Nurmi undersökt huruvida olika
psykologiska och psykosociala faktorer kunde förklara förlossningsrädsla. I två artiklar, publicerade år 2001 i internationella
medicinska tidskrifter riktade till obstetriker, beskrivs två undersökningar om förlossningsrädda kvinnors psykosociala karakteristika (Saisto m.fl. 2001c; 2001b). I ”Psychosocial predictors of disappointment with delivery and puerperal depression”, publicerad
i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, presenterar forskarna
en undersökning som handlar om i vilken utsträckning karakteristika som allmän ångest, depression, äktenskapliga problem och
förlossningsrädsla samt medicinska bakgrundsfakta kan förutspå
hur nöjd kvinnan är med förlossningen och hur stor risken för förlossningsdepression är (Saisto m.fl. 2001c). Samma år publicerades
”Psychosocial characteristics of women and their partners fearing
vaginal childbirth” i British Journal of Obstetrics and Gynaecology, i

vilken forskarna diskuterar personliga karakteristika och socioekonomisk bakgrund hos kvinnor och deras partners som är rädda
för att föda vaginalt (Saisto m.fl. 2001b).
I dessa två artiklar använder sig forskarna av psykologiska
teorier om personlighetsdrag för att försöka förklara varför kvinnor
är rädda för graviditet och förlossning. Dessa rädslor sägs kunna
stå i samband med kvinnans personlighetsdrag (Saisto m.fl. 2001c;
2001b). Förlossningsrädsla beskrivs som ”[...] relaterad till kvinnans
oförmåga att handskas med nya händelser i livet”113 (Saisto m.fl.
2001c, 43). ”Detta, som betraktas som neuroticism, är ett av de fem
viktigaste personlighetsdragen, vilket troligen har en stark genetisk
grund”114 (Saisto m.fl. 2001b). I denna undersökning använde sig
forskarna av en psykologisk taxonomi som hjälpmedel för att
kategorisera förlossningsrädsla. Personlighetspsykologin har i stor
utsträckning forskat kring fem-faktor-modellen under slutet av
1990-talet och neuroticism är ett av de fem beskrivna personlighetsdragen i denna modell. Neurotiska personer anses vara benägna att erfara negativa känslor och reagera med rädsla (Pervin
& John 2001). Denna förklaring innebär alltså att rädslan kan ses
som en del av kvinnans personlighet men benämns inte uttryckligen som ett psykiatriskt tillstånd. I Saistos och hennes kollegers
(2001c; 2001b) artiklar benämner forskarna både tillstånd som kan
definieras i termer av psykiatriska diagnoser (depression), egenskaper som kan definieras genom psykologiska teorier (neuroticism, sårbarhet) och psykosociala omständigheter (problem i parförhållandet) som personliga karakteristika vilka eventuellt kan
”[...] förebåda ångest och rädsla för en vaginal förlossning [...]”115
(Saisto m.fl. 2001b, 492).
I början av 2000-talet fortsatte de svenska forskarna att intressera
sig för förlossningsrädsla med hjälp av andra diagnoser ur DSM
113

” [...] related to the woman’s disability to deal with new life events.”
“This, regarded as neuroticism, is one of the five major personality traits, presumably having a strong genetic basis.”
115
“[…] be predictive of anxiety and fear of vaginal delivery […]”
114
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och samtidigt verkade problemet framställas som ett psykologiskt
eller psykiskt problem i större utsträckning än tidigare. De två psykologerna Zar och Wijma skrev tillsammans med obstetrikern Wijma i början av 2000-talet två artiklar om ett eventuellt samband
mellan ångestsyndrom och förlossningsrädsla (2001b; 2002). Artiklarna publicerades i Scandinavian Journal of Behaviour Therapy och
Clinical Psychology and Psychotherapy, båda tidskrifter riktade till
psykologer och psykoterapeuter. Med hänvisning till sin egen forskning (till exempel Wijma m.fl. 1998) konstaterar Zar med kolleger
(2001b, 75-76; 2002, 122) att förlossningsrädsla har ett klart samband
med ångestbenägenhet.
I den första av de två ovan nämnda artiklarna av Zar och hennes
kolleger (2001b), ”Pre- and Postpartum Fear of Childbirth in Nulliparous and Parous Women”, diskuteras förlossningsrädsla inom
ramen för teorier om ångestsyndrom. Forskarna diskuterar i detalj
ett responssystem för ångest vilket de framför att många forskare
betonar; nämligen det kognitiva systemet. Att oroa sig för vad som
kan komma att hända beskrivs vara av central betydelse för uppkomsten av ångest. Zar och hennes kolleger (2001b, 76) omfattar
den indelning av ångest som psykologen Spielberger med kolleger
introducerade i början av 1970-talet. I enlighet med den delas ångest
in i två kategorier; som ett övergående tillstånd (”anxiety state”,
eller ”S-anxiety”) eller som ett relativt stabilt karaktärsdrag (”trait
anxiety”, alltså ”T-anxiety”).
Enligt Zar och hennes kolleger (2001b) kan man kanske också
se förlossningsrädsla, liksom ångest, både som ett övergående tillstånd och som ett karaktärsdrag. För de flesta kvinnor uppges förlossningen vara stressande och påfrestande samt framkalla en viss
grad av osäkerhet eller till och med oro och rädsla som antyder en
övergående känsla av ångest. Förlossningsrädsla som ett tillstånd
kan ses som en övergående reaktion som kommer och går, medan
förlossningsrädsla som ett karaktärsdrag hänför sig mer till en
djupare egenskap hos en enskild kvinna, hennes tendens att reagera
med förlossningsrädsla. Förlossningsrädsla som karaktärsdrag torde förekomma både före och efter en förlossning och skillnader i

kvinnors upplevelser av dylik rädsla påverkas antagligen av deras
tidigare upplevelser (Zar m.fl. 2001b, 76). Detta uppges som bakgrund för Zars, Wijmas och Wijmas (2001b, 78) studie om huruvida
förlossningsrädsla står i samband med ångest i allmänhet och med
ångest som ett karaktärsdrag. Undersökningen genomfördes med
hjälp av frågeformulären W-DEQ version A och version B samt the
State-Trait Anxiety Inventory (STAI) som används för att mäta förekomsten av ångest. Frågeformulären fylldes i av 77 förstföderskor
samt 86 omföderskor vid tre tillfällen. På basis av poängsumman
av W-DEQ A som kvinnorna fyllde i vid graviditetsvecka 32 placerades förstföderskorna och omföderskorna i tre subgrupper beroende på graden av förlossningsrädsla. Kvinnor som uppvisade
”hög grad av förlossningsrädsla” (high level of fear of childbirth)
hade ≤ 66 poäng, kvinnor som placerades i gruppen som uppvisade
”moderat förlossningsrädsla” (moderate level of fear of childbirth)
hade W-DEQ poäng mellan 38 och 65 medan kvinnor som hade en
”låg grad av förlossningsrädsla” (low level of fear of childbirth)
hade 37 poäng eller mindre på W-DEQ skalan (Zar m.fl. 2001b, 78–
80).
Forskarna anger att undersökningen bekräftade deras hypotes
om att kvinnor som är mycket förlossningsrädda också i högre grad
uppvisar allmän ångest som karaktärsdrag. De anger också att deras
material stöder teorin om att förlossningsrädsla liknar rädsla som
ett karaktärsdrag. Detta innebär att kvinnor som kännetecknas av
en hög grad av rädsla som karaktärsdrag också har en större risk
för att uppleva stark men övergående rädsla under förlossningen.
Dessutom uppges deras rädsla ofta vara stark ännu några veckor
efter förlossningen (Zar m.fl. 2001b, 81-82). Zar med kolleger (2001b,
82) påpekar här att de utifrån sin kliniska praktik vet att intensiv
förlossningsrädsla kan stiga till en fobisk nivå och också att de
tidigare ansett att förlossningsrädsla kan ses som ett ”[...] eget psykologiskt område [...]” 116. Resultaten av ifrågavarande undersök-

116

” […] a psychological domain of its own […]”
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ning sägs kunna stöda idén om att förlossningsrädsla kan ha aspekter av en fobi: hög grad av rädsla när kvinnan vet att den fruktade
situationen är nära förestående, fortsatt hög grad av denna rädsla
när situationen är över samt en märkbar minskning när exponeringen definitivt är över. Eftersom förlossningsrädsla beskrivs som
ett kontinuum, från dem som är nästan helt utan rädsla till dem
som har en extremt hög grad av rädsla liknas den vid till exempel
blodfobi (Zar 2001b, 82).
I artikeln ”Relations between Anxiety Disorders and Fear of
Childbirth during Late Pregnancy” undersöker Zar och hennes kolleger (2002) förekomsten av extrem förlossningsrädsla samt ångestsyndrom samt sambandet mellan dessa bland gravida kvinnor.
Vidare framför dessa forskare att förlossningsrädsla har ett klart
samband med ångest och att extrem förlossningsrädsla enligt dem
till och med kan klassas som en ångestsjukdom (Zar m.fl. 2002,
123). De undersökta kvinnorna vidtalades vid graviditetsvecka 28
och fick en vecka senare två frågeformulär att fylla i; W-DEQ version A samt Anxiety Symptoms Questionnaire Part One (ASQ I).
För denna undersökning ansågs kvinnor som hade 85 poäng eller
mera på W-DEQ lida av ”allvarlig förlossningsrädsla”. ASQ I är
ett frågeformulär för screening av ångestsyndrom enkom konstruerat för denna studie och baserat på DSM-IV. Det består av 18 påståenden som skall besvaras antingen med ”ja” eller ”nej”. Ett jakande
svar på vilket påstående som helst innebar att kvinnan potentiellt
ansågs lida av ångestsyndrom.
Alla kvinnor som hade antingen ≤ 85 poäng på W-DEQ eller
som svarat ja på någon av frågorna i ASQ I kontaktades för en
diagnostisk intervju under graviditetsvecka 32.Dessutom intervjuades så många som möjligt av de kvinnor som varken visade tecken
på allvarlig förlossningsrädsla eller ångestsyndrom, detta för att
jämföra resultaten av de formulär som kvinnorna själva fyllde i
med dem som den diagnostiska intervjun gav (Zar m.fl. 2002, 123).
Intervjun gjordes med hjälp av en svensk version av ett strukturerat
intervjuformulär; Anxiety Disorder Interview Schedule-Revised
(ADIS-R) som sägs identifiera ångestsyndrom enligt DSM-IV. Till

detta formulär hade forskarna lagt till en del för att kunna diagnostisera extrem förlossningsrädsla. Denna del inleddes med frågan:
”Vill ni vänligen berätta vilka tankar och känslor ni har i detta ögonblick gällande den kommande förlossningen?”117 Till de kvinnor
som uppgav sig lida av allvarlig förlossningsrädsla ställde forskarna ytterligare frågor för att utreda i vilken utsträckning undvikande
beteende var associerat med rädslan. Kvinnor som under intervjun
uttryckte att de på grund av stark rädsla med alla medel önskar
undvika en vaginal förlossning och därför redan lovats ett kejsarsnitt eller att de skulle be om ett, diagnostiserades som lidande av
extrem förlossningsrädsla. På basis av intervjuerna kategoriserade
forskarna kvinnorna i fyra grupper; 1) kvinnor med extrem förlossningsrädsla, men inga ångestsyndrom; 2) kvinnor med extrem
förlossningsrädsla och ångestsyndrom; 3) kvinnor med ångestsyndrom, men ingen extrem förlossningsrädsla och 4) kvinnor utan
vare sig ångestsyndrom eller extrem förlossningsrädsla (Zar m.fl.
2002, 124).
I resultatredovisningen skriver Zar, Wijma och Wijma (2002, 127)
uttryckligen att: ”Hädanefter inkluderas extrem förlossningsrädsla
bland ångestsyndromen”118.
Av de totalt 506 undersökta kvinnorna uppvisade 11 extrem,
fobiliknande, förlossningsrädsla enligt forskarnas definitioner. Tre
av de elva kvinnorna uppgavs uppfylla kriterierna för en fobiliknande förlossningsrädsla enligt DSM-IV ”utan något annat ångestsyndrom” (without another anxiety disorder) (min kursivering),
medan åtta av dem ”också uppvisade något annat ångestsyndrom” (also
presented another anxiety disorder) (min kursivering) (Zar m.fl.
2002, 128). I denna artikel skriver de svenska forskarna för första
gången uttryckligen om förlossningsrädsla i termer av ångest, som
kan klassas som en psykiatrisk diagnos. De poängterar att det är
viktigt att göra en mer grundlig undersökning av extrem förloss117
”Will you please tell me what thoughts and feelings you have at this moment
regarding the anticipated delivery?”
118
“Henceforth, extreme fear of childbirth is included in the anxiety disorders.”
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ningsrädsla som en möjlig ”förlossningsfobi”. Detta beskrivs vara
viktigt både av teoretiska orsaker och för den kliniska praktiken
(Zar m.fl. 2002, 129). I artikelns diskussionsdel jämför forskarna
sina resultat om förekomsten av vissa ångestsyndrom med andra
forskares resultat. Zar med kolleger (2002, 129) skriver här, med
hänvisning till att endast en av kvinnorna i deras undersökning
uppvisade symtom på tvångssyndrom, att: ”Det är möjligt att gravida kvinnor kan finna det svårt att erkänna att de har psykiatriska
problem, speciellt mindre socialt accepterade störningar som
tvångssyndrom”119. Samtidigt som forskarna klassificerar extrem
förlossningsrädsla som en eventuell fobi, som därmed också kunde
inkluderas bland fobier eller neuroser i de internationella sjukdomsklassifikationerna, poängterar de också att kvinnor eventuellt kan
ha svårt att erkänna att de lider av något som kan klassas som psykiatriska problem.
I början av 2000-talet diskuterade många av de svenska forskarna förlossningsrädsla som ett psykiatriskt tillstånd. I en artikel
i Läkartidningen som handlar om hur kvinnor med förlossningsrädsla utmanar vården, benämner Berit Sjögren (2003, 2934–2935)
rädslan uttryckligen som ett psykiatriskt problem. Hon framför i
sin diskussion om hur dessa kvinnor skall tas om hand och behandlas, att denna rädsla innebär ”tillstånd av psykisk ohälsa” (Sjögren
2003, 2935).
Men alla forskare har inte anammat denna syn. Gynekologerna
Liselott Andersson, Inger Sundström-Poromaa, Marie Bixo, Marianne Wulff och Karin Bondestam publicerade tillsammans med
psykiatrikern Monica Åström (2003) i början av 2000-talet i American Journal of Obstetrics & Gynecology en undersökning om förekomsten av psykiska sjukdomar hos gravida kvinnor. En modifierad version av the Primary Care Evaluation of Mental Disorders
(PRIME-MD), ett diagnostiskt redskap utvecklat för att användas
av läkare inom primärvården för att sålla efter, utvärdera och
119
“It is possible that pregnant women may find it difficult to admit to psychiatric
problems, especially to less socially accepted disorders like OCD.”

diagnostisera mentala störningar, användes för att diagnostisera
psykiatriska sjukdomar hos gravida kvinnor. Fyra frågor (om missbruk av alkohol) hade utelämnats och ett par hade ändrats; en fråga
om menstruationssmärtor hade bytts ut mot en fråga om bäckensmärtor. Därtill hade en fråga om uppfattningen om hälsan i allmänhet för denna undersökning bytts ut mot en fråga om förlossningsrädsla. Av de undersökta kvinnorna uppgavs 25,1 procent
rapportera stark förlossningsrädsla, 73.8 procent uppgavs inte uppvisa någon rädsla medan 1,1 procent av kvinnorna inte alls hade
besvarat denna fråga (Andersson m.fl. 2003, 149-150). Artikeln framhåller att kvinnor som lider av psykiska störningar oftare ger utryck
för förlossningsrädsla än psykiskt friska kvinnor (Andersson m.fl.
2003, 150). Dessa forskare verkar dock inte klassa förlossningsrädsla
som en egen psykisk sjukdom. Sammanfattningsvis verkar den
nyare forskningen i obstetrik antyda att psykisk ohälsa i en vidare
bemärkelse, inte enbart oro och rädslor inför förlossningen, av
tradition inte ägnats någon större uppmärksamhet inom mödravården.

7.3 Förlossningssmärta som ett obstetriskt
tillstånd
Som framkommit ovan användes begreppet förlossningsrädsla ofta
som om det vore en klart avgränsad och definierad enhet i de första
artiklarna som tog upp problematiken med kvinnors oro och ängslan inför förlossningen. Detta kan exemplifieras med ett citat ur
den allra första artikeln av Areskog och hennes kolleger (1981, 263)
där syftet med undersökningen uppgavs vara att ”[...] i ett urbant
västerländskt samhälle studera incidensen och graden av förlossningsrädsla under graviditetens sista tredjedel.”120 Forskarna
33 ” […] to study the incidence and the degree of fear of childbirth during the last
trimester of pregnancy in an urban western society.”
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strävade alltså efter att med hjälp av ett av dem utarbetat frågeformulär ”[...] identifiera kvinnor med signifikant förlossningsrädsla [...]”121 (Areskog m.fl. 1982, 99). Trots att det då inte fanns,
liksom det inte heller i dag finns, enhälligt antagna kriterier för
eller definitioner på förlossningsrädsla, skrev man ofta ändå om
fenomenet med samma begrepp som i Finland i dag används av
såväl forskare som praktiker då de talar om ett tillstånd som klassificerats som en obstetrisk diagnos.
I de undersökta artiklarna diskuteras förlossningsrädsla som
ett problem för obstetriken redan i den allra första svenska artikeln
i och med att det var obstetriker som publicerade sina rön i tidskrifter riktade till obstetriker. Förlossningsrädsla i termer av en obstetrisk diagnos diskuterades i vetenskapliga artiklar däremot först
på 2000-talet. Som jag i inledningen till denna avhandling konstaterade, konstruerades förlossningsrädsla som en officiell obstetrisk
diagnos i Finland år 1997 i och med inkluderandet av diagnosen
”O99.80 Förlossningsfruktan” i den nationella versionen av ICD10. I nästa avsnitt presenterar jag hur diagnosen förlossningsrädsla
klassificeras enligt den finländska versionen av klassifikationssystemet ICD-10. ICD-10 utgör inte enbart en abstrakt samling kategorier. Diagnoser i sjukdomsklassifikationen utgör institutionella
mekanismer genom vilka man skapar och upprätthåller kategorier
av människor (Bowker & Star 2000).

7.3.1 Diagnos O99.80 Förlossningsfruktan i
ICD-10
Trots att ICD-10 utgör ett internationellt klassifikationssystem kan
det variera från land till land. De nationella versionerna av ICD-10
följer det internationella sjukdomsklassifikationssystemets uppbyggnad men kan innehålla preciseringar eller diagnoser som
121

” […] identifying women with a significant fear of childbirth […]”

endast förekommer nationellt. Sjukdomsklassifikationen ICD-10
består i dag av 22 kapitel som är indelade i avsnitt, vilka omfattar
grupper av liknande sjukdomar. Den finländska diagnosen förlossningsrädsla finns i kapitel XV under rubriken Graviditet, förlossning och barnsängstid. O00-O99. Kapitlet består av åtta underavsnitt: 1) O00-O08 graviditet som avslutas med abort, 2) O10-O16
ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och hypertoni (blodtryckssjukdom) under graviditet, förlossning och barnsängstid, 3) O20O29 andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten, 4) O30-O48 vård under graviditet
på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan (fostervattenhålan), 5) O60-O75 komplikationer vid värkarbete och förlossning, 6) O80-O84 förlossning, 7) O85-O92 komplikationer
huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden samt
slutligen 8) O95-O99 andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras
annorstädes (Klassifikation av sjukdomar ICD-10, 1999:2; 525).
Förlossningsrädsla finns inom ”andra obstetriska tillstånd” som
benämns O95-O99 Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras
annorstädes. Underavsnitten består i sin tur av kategorier som utgörs av specifika sjukdomar eller orsaker till användning av hälsovårdstjänster. Kategorierna betecknas av treställiga koder bestående
av en bokstav och två siffror. Förlossningsrädsla hör således till
kategorin O99 Andra sjukdomar hos modern som klassificeras
annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och
barnsängstid. Kategori O99 innefattar tillstånd som komplicerar
graviditeten, förvärras av den eller är huvudorsaken till obstetrisk
vård och som inte har en egen rubrik i kapitel XV. Det påpekas
också att tilläggskoder från andra kapitel kan användas för att ange
det specifika tillståndet.
Kategorierna delas upp i subkategorier som betecknas med en
bokstav, två siffror och en decimal som avskiljs med en punkt. Subkategorierna avser olika typer av vissa sjukdomar eller olika stadier
av sjukdom (WHO 2008). Bland tillstånden i kategori O99, vilka
utgör subkategorier, finns anemi (O99.0), blodsjukdomar samt
rubbningar i immunsystemet (O99.1), endokrina sjukdomar,
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nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (O99.2),
psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet (O99.3), sjukdomar i cirkulationsorganen (O99.4), andningsorganen (O99.5),
matsmältningsorganen (O99.6) och hudsjukdomar (O99.7). Gemensamt för alla dessa är att de antas komplicera graviditet, förlossning
och barnsängstid. Alla utom en (O99.1) av ovannämnda subkategorier har anteckningar om tillstånd, betecknade med diagnosnummer och namn, som antingen innefattas i eller utesluts ur ifrågavarande kategori. Under varje subkategori påpekas det också vilka
tilläggskoder från andra kapitel som kan användas för att ange
exakt diagnos (Klassifikation av sjukdomar ICD-10, 1999:2). För
att exemplifiera detta visar jag här med hjälp av en av diagnoserna
i kategorin O99 hur subkategorierna är angivna i ICD-10 (Klassifikation av sjukdomar ICD-10, 1999:2; 556):
O99.3 Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet som
komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Utesluter:
Depression efter förlossningen (F53.0 122)
Puerperal psykos (F53.1)
Perifer neurit i samband med graviditeten (O26.8)
Obs.
Exact diagnos kan anges med tilläggskod från F00F99 och G00-G99 123
I de nationella klassifikationerna finns också fördjupningskoder
som i Finland anges som femställiga koder bestående av en bokstav,
två siffror och tvåsiffrig decimal som avskiljs med punkt. Praxis
för hur fördjupningskoderna anges varierar mellan olika länder. I
den svenska versionen av sjukdomsklassifikationen anges fördjupningskoden med en bokstav som femte tecken som placeras sist.
De två sista diagnoserna i kategori O99 i den finländska versionen
122
Denna diagnos finns i kapitel V, F00-F99, Psykiska sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar.
123
Diagnoserna G00-G99 finns i kapitel VI, Sjukdomar i nervsystemet.

av ICD-10 betecknas med femställiga fördjupningskoder. Den första
av dessa är O99.80 Förlossningsfruktan. Den andra är O99.89 Annan specificerad sjukdom eller sjukdomstillstånd som komplicerar
graviditet, förlossning och barnsängstid. Denna betecknas i den
internationella versionen samt i de övriga nordiska ländernas versioner av sjukdomsklassifikationen ICD-10 som en subkategori;
O99.8 Andra specificerade sjukdomar och sjukdomstillstånd hos
modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid.
Dessa andra sjukdomar eller sjukdomstillstånd innefattar enligt
sjukdsomsklassifikationen kombinationer av tillstånd som klassificeras under O99.0-O99.7 samt tillstånd under rubrikerna C00-D48
(tumörer), H00-H95 (ögon- och öronsjukdomar), M00-M99 (sjukdomar i muskler, leder och skelett), Q00-Q99 (medfödda missbildningar och kromosomavvikelser) (Klassifikation av sjukdomar och
hälsoproblem 1997).

7.3.2 Praxisbaserad klassificering
Hur har det gått till att man i Finland inkluderat diagnosen O99.80
Förlossningsfruktan, en med hjälp av en tilläggsdecimal gjord precision, av diagnosen O99.8 Andra specificerade sjukdomar och
sjukdomstillstånd hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid, i sin nationella version av ICD-10? Och på
vems initiativ har det skett? Enligt de uppgifter som finns i Stakes
arkiv var det endast Statistikcentralen och länsstyrelsen i Kymmene
län som svarade på den begäran om utlåtanden gällande manuskriptet till den första finska versionen av ICD-10 (som utgavs av
Stakes år 1995 och togs i bruk år 1996). Begäran skickades till länsoch rättsläkare samt till specialläkarföreningar (Stakes 1994), men
i dessa utlåtanden diskuteras inte förlossningsrädsla. I december
1996 gav Stakes ut en tilläggsdel till ICD-10 där diagnosen hade
inkluderats (Tautiluokitus ICD-10 Täydennysosa 1996). I förordet
till denna tilläggsdel framkommer att den tillkom på grund av att
man upptäckt brister i klassifikationssystemet. Vissa brister var man
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medveten om redan vid tiden för ibruktagandet av klassifikationen
och andra brister hade man varseblivit efter att klassifikationen
tagits i bruk. En liten del av förändringarna är tryckfel, men största
delen handlar om utvidgningar eller tillägg till klassifikationen
(Tautiluokitus ICD-10 Täydennysosa 1996). I Stakes arkiv finns inga
diarieförda anteckningar om att någon läkare skulle ha kontaktat
Stakes för att föreslå att förlossningsrädsla skulle inkluderas i ICD10 (Pirkko Pellinen, Stakes arkiv, personlig kommunikation 2 mars
2004). En genomgång av gamla mappar innehållande begäran om
utlåtanden gav inte heller något resultat (byråsekreterare Paula Koskinen, Stakes, personlig kommunikation, 26 maj 2004). Det finns
alltså inget skriftligt material gällande uppkomsten av diagnosen
O99.80 arkiverat inom Stakes. Martti Virtanen, som i dag är föreståndare för Nordiskt center för klassifikationer i hälso- och sjukvården och som medverkade vid revisionsarbetet av den finska
versionen år 1997, konstaterade också att allt gammalt ”skräp” som
låg i hörnen (”kaikki vanha ”roina”, mitä nurkista löytyi”) antagligen städades bort i och med att Stakes flyttade i början av 2000talet (Martti Virtanen, personlig kommunikation, 22 januari 2004).
Överläkare Matti Ojala på Stakes konstaterade att det helt enkelt
var av ”nationellt intresse” att inkludera en dylik diagnos (Matti
Ojala, personlig kommunikation, 9 december 2003). Martti Virtanen (personlig kommunikation, 22 januari 2004) framhöll att
läkarna ville lägga till denna diagnos med tanke på de finländska
förhållandena, eftersom det ur ett kliniskt perspektiv är ett uppenbart problem. Initiativet lär ha kommit från en representant inom
gynekologföreningen i Finland. Någon internationell konsultation
gjordes inte i samband med att denna diagnos lades till den finska
versionen av ICD, eftersom ett sådant förfarande inte existerade
på den tiden.
Diagnos O99.80 verkar alltså vara en rent finländsk ”uppfinning”. Den existerar inte som officiell diagnos i den internationella
sjukdomsklassifikationen (WHO 2008) och torde inte heller finnas
i något annat lands nationella version av ICD. Den har inte heller
diskuterats inom det numera existerande internationella diskus-

sionsforum som WHO-FIC:s (Collaborating Centres for the Family
of International Classifications) kommitté för uppdateringar och
revideringar (Update and Revision Committee (URC)) upprätthåller (Martti Virtanen, personlig kommunikation, 22 januari 2004).
Som redan konstaterats så förekom det heller ingen diskussion
om förlossningsrädsla i termer av obstetrisk diagnos i de undersökta artiklarna innan den ovan beskrivna diagnosen inkluderades
i den finländska versionen av sjukdomsklassifikationen. Åtminstone verkar det inte som om de som forskat om fenomenet skulle
ha varit pådrivande krafter. Tidiga artiklar innehåller inga förslag
om att det borde skapas en dylik diagnos. Efter det att diagnosen
inkluderats uppmärksammade forskarna i Finland detta förvånansvärt lite. I några av sina artiklar publicerade i början av 2000-talet
diskuterar finländska forskare inkluderandet av den nya diagnosen.
Obstetrikern Saisto publicerade år 2003 två översiktsartiklar om
förlossningsrädsla, den ena i Finlands Läkartidning (Saisto 2003) och
den andra tillsammans med Erja Halmesmäki i Acta Obstetricia et
Gynecologica Scandinavica (Saisto & Halmesmäki 2003a). I båda artiklarna påpekas att förlossningsrädsla har fått en egen diagnoskod i
den internationella sjukdomsklassifikationens tilläggsdel. Av formuleringen i den ena av dessa artiklar framstår det som om detta
var något som obstetrikerna väntat på länge.
Först i tilläggsdelen till ICD-10 från år 1997 fick förlossningsrädsla sitt eget nummer O99.80 (1)124 (Saisto & Halmesmäki
2003a, 201, min kursivering).
Hänvisningen (1) som finns i citatet ovan från Saisto och Halmesmäkis (2003a, 201) artikel är till WHO:s internationella sjukdomsklassifikation ICD-10 från år 1992 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 1992). Den obstetriska diagnosen beskrivs som om det skulle vara fråga om en internationell diagnos, trots att den inte återfinns i den internationella
124

”Only in the appendix to ICD-10 from 1997 has fear of childbirth got its own
number O99.80 (1).”
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versionen av ICD-10 från 1992 som Saisto och Halmesmäki refererar
till i sin artikel eller den senaste versionen från år 2007 (WHO 2008).
Inget annat land än Finland torde heller ha inkluderat denna eller
någon liknande diagnos i de senaste versionerna av sina nationella
sjukdomsklassifikationer. Varken den svenska (Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997), den norska (Den internasjonale statistiske
klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2007) eller
den danska (Klassifikation af sygdomme 2007) versionen av ICD-10
innehåller diagnosen förlossningsrädsla. Den tillägsdel till ICD-10
som Saisto och Halmesmäki (2003a, 201) hänvisar till måste således
vara tilläggsdelen till den finländska versionen av den internationella sjukdomsklassifikationen som är daterad den 16 december
1996. Trots att förlossningsrädsla som begrepp också används i
andra länder är diagnosen förlossningsrädsla unik för Finland. Det
diskuteras inte heller i artiklarna om att diagnosen skulle användas
i andra länder.
Diagnosens betydelse framhävs även i en översiktsartikel om
förlossningsrädsla från år 2003, i vilken Saisto och Halmesmäki
(2003a) poängterar att det fortfarande inte finns någon enhetlig
definition på förlossningsrädsla. De beskriver att i brist på diagnos
för förlossningsrädsla har läkarna innan år 1997 varit tvungna att
välja mellan befintliga, antingen obstetriska eller psykiatriska,
diagnoser för att klassificera förlossningsrädsla.
Som diagnos används ICD-koden O91.8 125 för ‘Andra specificerade sjukdomar och sjukdomstillstånd som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid’, eller kod O99.3 ‘Psykiska
störningar och sjukdomar i nervsystemet som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid’, eller ibland F40.2 ‘Specifika (avgränsade) fobier’.126 (Saisto & Halmesmäki 2003a, 201).
125
Det finns ingen diagnoskod som betecknas O91.8. Författarna menar antagligen
kod O99.8.
126
“As a diagnosis, ICD code O91.8 for ‘Other specific sicknesses or disorders
complicating pregnancy, delivery, or puerperium’, or code O99.3 ‘Psychiatric or
neurological sicknesses or disorders complicating pregnancy, delivery or
puerperium’ or sometimes code F40.2 ‘Other phobic disorders’ are used.”

Det är således först efter det att diagnos O99.80 hade skapats som
de finländska forskarna framhöll att man tidigare använt sig av
andra diagnoser för att beskriva den förlossningsrädsla som
kvinnor ger uttryck för. Att finländska läkare skulle ha använt sig
av andra diagnoser innan diagnosen förlossningsrädsla skapades,
eller att det skulle ha ansetts problematiskt framkommer inte av
de få artiklar som publicerats innan diagnosen fanns. Det förs
emellertid heller ingen omfattande diskussion i artiklarna om att
förlossningsrädsla blivit en diagnos. Av texterna framkommer inte
bakgrunden till att diagnosen kommit till, på vems initiativ den
tillkommit eller vem som medverkat i denna process. Det bara konstateras att det nu finns en diagnos för att beteckna förlossningsrädsla.
Som det framgick av framställningen ovan har diagnosen för
förlossningsrädsla inga preciseringar, i ICD-10 står det kort och
gott O99.80 Förlossningsfruktan. Det finns inga fastslagna kriterier
som skall uppfyllas för att diagnosen förlossningsrädsla skall kunna
ställas, men diagnosen liknar det som benämns kriteriediagnoser.
Kriteriediagnoser utgörs vanligen av en sammanställning av subjektiva symtom. Dessa diagnoser är vanliga och de flesta är accepterade och etablerade. Många av de psykiatriska diagnoserna är just
dylika kriteriediagnoser (Olin 1999). Professor emeritus i socialmedicin Robert Olin (1999) diskuterar i sin debattskrift “Nya diagnoser” – en förklaringsmodell till neurosomatiska sjukdomar problemen
med så kallade kriteriediagnoser som kan klassas som ”illness”.
Bland annat framför han att det saknas objektiva metoder för att
ställa respektive diagnos, de kriteriegrundande symtomen är oftast
subjektiva och ospecifika, vissa diagnoser tycks ha tillkommit under
trycket av tidsrelaterad, nationell/regional och/eller kulturell uppmärksamhet, gränsdragningar mellan de olika diagnoserna och
gentemot tidigare accepterade diagnoser kan vara diffusa. Trots
att de finländska forskarna påpekar att det inte finns någon enhetlig,
allmänt antagen definition på förlossningsrädsla så godkänner de,
så gott som utan diskussion, skapandet av en specifik diagnos –
som saknar allmänt accepterade kriterier för vad som skall inne-
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fattas i den. Man kunde vänta sig att det vid tidpunkten då en
diagnos skapas för ett fenomen som man inte har kunnat enas om
en definition på, skulle uppstå en livlig diskussion bland forskarna
inom den medicinska vetenskapen som sysslar med dessa frågor.
Att det är problematiskt med ett fenomen och en diagnos vilka är
så dåligt avgränsade noteras visserligen av Saisto (2003) samt Saisto
och Halmesmäki (2003a). Dessa forskare för fram att: ”Det är
mycket svårt att jämföra undersökningar, kliniska material och
erfarenheter gällande detta ämne eftersom hela problemet och
diagnosen är dåligt definierade”127 (Saisto & Halmesmäki 2003a,
201). Saisto (2003, 4125) preciserar i Finlands Läkartidning att både
kriterierna för och användningen av diagnosen är inkonsekventa
vilket försvårar ovannämnda jämförelser. Detta innebär att: ”Sist
och slutligen är det endast den gravida kvinnan själv som kan definiera huruvida hon på grund av sin rädsla behöver stödåtgärder,
specialkunskap eller överväganden för att finna det optimala förlossningssättet”128 .
Som det framgick ovan påpekar forskarna (se citatet på s. 190)
att man tidigare var tvungen att använda sig av varierande diagnoser för att beskriva orsakerna till att gravida kvinnor, som var
rädda för förlossningen, använde sig av hälso- och sjukvårdstjänster. Av artiklarna framkommer att en av dessa (O99.8 129) är en
mera allmän obstetrisk diagnos, medan två av de tidigare använda
diagnoserna (O99.3 och F40.2) handlar om psykisk ohälsa. Utgående från hur forskarna formulerar sig i artiklarna kan man anta att
användningen av de psykiatriska diagnoserna förefaller icke-önskvärd ur läkarens synvinkel. Inkluderandet av en specifik obstetrisk
diagnos för fenomenet i sjukdomsklassifikationen beskrivs som om
det skulle innebära en positiv utveckling. Forskarna beskriver ett
127
” It is very difficult to compare studies, clinical data, and experiences on this
topic, because the whole problem and diagnosis are poorly defined.”
128
”Lopulta vain raskaana oleva nainen itse pystyy määrittelemään tarvitseeko
hän pelkonsa vuoksi tukitoimia, erityistietoa tai pohdintaa sopivimman synnytystavan löytämiseksi.”
129
Den officiella koden i Finland för denna diagnos är i dag O99.89.

behov av en diagnoskod för klassificerandet av förlossningsrädda
kvinnor inom den finländska hälso- och sjukvården och en obstetrisk diagnos förefaller passa bra för detta ändamål.

7.4 Sammanfattning
I detta kapitel har jag granskat det klassificeringsarbete som forskningen om förlossningsrädsla inneburit. Jag har analyserat med
hjälp av vilka diagnostiska kategorier forskarna i Sverige och Finland har undersökt och försökt klassificera förlossningsrädsla.
Genom klassificeringsarbete bidrar forskningen också till att etablera fenomenet som ett medicinskt fenomen genom att försöka
tillämpa olika medicinska diagnoser på det och sträva efter att
definiera rädslan i termer av olika befintliga diagnoser. En analys
av vetenskapliga artiklar som rapporterar forskning om fenomenet
förlossningsrädsla visar att det inte är lätt att klassificera rädslan.
Rädsla framställs som något normalt och förståeligt men samtidigt
försöker forskarna konstruera rädslan i termer av medicinska
diagnoser. Tio år efter det att forskning initierats inom detta område
började forskare i Sverige undersöka det med hjälp av diagnoser
ur det psykiatriska klassifikationssystemet DSM. De senaste åren
har svensk forskning definierat allvarlig förlossningsrädsla som
en särskild psykologisk domän. Det som forskarna benämner
sekundär förlossningsrädsla, alltså den rädsla kvinnor uttrycker
efter en förlossning, beskrivs av de svenska forskarna ofta i termer
av posttraumatisk stress. Även andra diagnoser ur det psykiatriska
klassifikationssystemet har under 2000-talet använts för att kategorisera förlossningsrädsla och i vissa fall diskuteras rädslan till
och med som en fobi. Av forskarnas texter framkommer emellertid
att det är oklart hur gränserna skall dras för vad som klassas som
en fobi.
De finländska forskarna är mer benägna att använda begreppet
förlossningsrädsla oberoende av vilket ”slag av rädsla” det är fråga
om. De har inte använt sig av det psykiatriska klassifikationssys-
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temet eller psykiatriska diagnoser som förklaringsmodeller för
förlossningsrädsla. Här har man istället inkluderat diagnosen
O99.80 Förlossningsfruktan i den nationella versionen av ICD-10 i
kapitlet som handlar om obstetrik. Konstruktionen av förlossningsrädsla som ett obstetriskt problem samt som diagnos är inte grundad på forskningsresultat. Detta kan utläsas både av det faktum
att dess lansering inte finns beskriven i de undersökta artiklarna,
samt av överläkare Matti Ojalas (se sidan 188) på Stakes uttalande
om att det helt enkelt fanns ett behov av en diagnos i Finland. Diagnosen verkar vara skapad för att användas inom den kliniska praktiken och inte som ett redskap för att undersöka förlossningsrädsla.
Denna diagnos diskuteras också endast i artiklar skrivna av de finländska forskarna.
Varför forskarna i Finland inte, till motsats från forskarna i Sverige, har använt sig av psykiatriska förklaringsmodeller för förlossningsrädsla är en fråga som detta forskningsmaterial tyvärr inte
erbjuder ett svar på. Är det eventuellt så att man har en allvarligare
syn på psykiatriska diagnoser i Finland än i Sverige, eller är det så
att man inte använder sig av DSM-systemet i samma utsträckning?
Genom att granska hur resultaten av undersökningar som behandlar förlossningsrädsla rapporteras i vetenskapliga artiklar har jag
granskat hur forskarna anser att förlossningsrädsla skall definieras,
diagnostiseras och klassificeras. I och med att förlossningsrädsla
undersöks och definieras i termer av medicinska diagnoser,
etableras den som ett medicinskt fenomen och en diagnos. Normer,
kategorier och klassifikationer påverkar våra liv samtidigt som vi
ständigt skapar nya kategorier och klassifikationer. Klassifikationer
bidrar till skapandet av kunskap, och kunskapens innehåll formas
av det använda klassifikationssystemet. Byråkratiska system i
moderna samhällen behöver klassifikationer. Genom den information som användandet av klassifikationssystem som DSM och ICD10 kan ge, samlar samhället information och strukturerar vårdsystem. Till frågan om vilken betydelse valet av diagnos med vilken
man undersöker och definierar ett fenomen har återkommer jag i
kapitel åtta.

8 KONSEKVENSER AV EN NY
MEDICINSK DIAGNOS
8.1 Inledning
Genom sina vetenskapliga publikationer om förlossningsrädsla
bidrar forskarna till att fenomenet förlossningsrädsla blir ett erkänt
och legitimt medicinskt problem. De professionella föreställningarna om vetenskaplig kunskapsproduktion styr skapandet av mätinstrument, definitioner och kriterier för förlossningsrädsla. Genom
att sträva efter att mäta, definiera och klassificera förlossningsrädsla
bidrar forskarna till att forma kunskapen och förståelsen av fenomenet. Valen av klassifikationssystem har konsekvenser för den
kunskap som produceras.
Skapandet av kategorier och klassifikationer, klassificeringsarbetet, har alltid konsekvenser. Klassifikationerna bidrar till att
ordna verkligheten på ett specifikt sätt genom att sortera företeelser
och människor. Kategorierna är verktyg men de besitter även ett
aktörskap som andra aktörer tillskrivit dem. Diagnostiska kategorier, som är föränderliga i tid och rum, för med sig vissa uppfattningar (Riska 2002). Kategorin förlossningsrädsla som skapats
genom och inom medicinsk vetenskap besitter vetenskaplig auktoritet. Den påverkar den medicinska diskursen om graviditet och
förlossning, patienter, kvinnor, familjer samt mödra- och förlossningsvården. Kategorin bidrar till sorteringsprinciper och -praktiker på olika nivåer. Alla dessa konsekvenser är inte avsiktliga. I
detta kapitel diskuterar jag möjliga konsekvenser av kategoriseringen av förlossningsrädsla som ett medicinskt fenomen. Avsnitt
8.2 undersöker hurdana representationer av gravida och födande
kvinnor konstruktionen av fenomenet förlossningsrädsla som ett
medicinskt fenomen innebär. Hurdan är en förlossningsrädd kvinna enligt forskarna? Hur konstrueras hon i den nya kunskap som
den medicinska forskningen skapar? Hur utmanar hon den medicinska kunskapens gränser? I avsnitt 8.3 diskuteras vilka kon-
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sekvenser för vården förlossningsrädsla som ett medicinskt problem kan innebära. Avsnitt 8.4 handlar om hur institutionaliseringen av förlossningsrädsla som en obstetrisk diagnos kan bidra
till legitimeringen av kejsarsnitt.
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8.2 Representationer av “förlossningsrädda
kvinnor”
Den kunskap som definierar förlossningsrädsla som ett medicinskt
fenomen konstruerar också en bild av förlossningsrädda kvinnor.
Forskarna skapar mätinstrument, väljer klassifikationssystem för
kategoriserandet av förlossningsrädsla och institutionaliserar
vården inom specialsjukvården; allt detta bidrar till medikaliseringen av förlossningsrädsla. Kategorierna skapar representationer
av rädda kvinnor. Uppkomsten av föreställningar om förlossningsrädda kvinnor är en konsekvens av kategorin och diagnosen förlossningsrädsla. Genom tiderna har det säkert funnits kvinnor som
är rädda för att föda. Uppkomsten av en specifik kategori som förlossningsrädsla skapar en bild av vilka kvinnor som passar in i
denna kategori. Dels har det inom forskningen gjorts gällande att
så gott som alla kvinnor är förlossningsrädda, dels har det också
betonats att förlossningsrädsla förekommer hos kvinnor som
sinsemellan är mycket olika. Eftersom det inte finns en enhetlig
definition på och kriterier för kategorin, måste det betyda att rädda
kvinnor också kan karakteriseras på många olika sätt. Det finns
inte bara en bild av ”den rädda kvinnan”, utan det förekommer
konfliktfyllda representationer av de förlossningsrädda kvinnorna
i texterna. Min analys visar också att representationerna av förlossningsrädda kvinnor med tiden har allt mer blivit tagna för givet.
Uppfattningar om att kategorin ”rädda kvinnor” är ett objektivt
faktum, som existerar oberoende av forskningen, styr den fortsatta
forskningen inom detta område.
Som jag påpekat har forskningen koncentrerat sig på att söka

efter orsaker till rädslan, främst hos den enskilda föderskan (och
ibland i hennes omgivning). I en del av de analyserade artiklarna
strävar forskarna uttryckligen efter att beskriva gemensamma
karakteristika för förlossningsrädda kvinnor. Saisto (2000, 1484)
frågar i en översiktsartikel i tidskriften Duodecim ”En hurdan kvinna är rädd för förlossningen?”130. Saisto och Halmesmäki (2003a,
204) beskriver också i sin översiktsartikel i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica ”Karakteristika hos kvinnor som är rädda för
att föda barn”131. Rädsla inför förlossningen uppges av Saisto (2000,
1484) vara lika vanlig hos förstföderskor som hos omföderskor. Hos
omföderskor sägs dåliga förlossningserfarenheter ligga bakom
oron. Hos förstföderskor i sin tur uppges det kommande föräldraskapet samt vänners (skrämmande) berättelser orsaka oro. Ett stort
antal faktorer som sägs karakterisera en förlossningsrädd kvinna
räknas upp i artiklarna. En förlossningsrädd kvinna kan ha varit
med om våldsamma upplevelser, som våldtäkt eller smärtsamma
gynekologiska ingrepp. Socioekonomiska faktorer tillskrivs stor betydelse för förekomsten av förlossningsrädsla och en förlossningsrädd kvinna beskrivs således ofta vara arbetslös eller ensamstående,
eller ha ett dåligt socialt nätverk. Förlossningsrädda kvinnor beskrivs också uppvisa vissa personlighetsdrag; sårbarhet, allmän
ångest och dåligt sjävförtroende (Saisto 2000, 1484-1485; Saisto &
Halmesmäki 2003a, 204-205). Kombinationen av personlighetsdrag
eller psykiska egenskaper och socioekonomiska orsaker sägs ofta
ligga bakom kvinnors förlossningsrädsla. Dessa förlossningsrädda
kvinnor uppges ”[...] inrikta sig på att bekymra sig för sådant som
hör ihop med förlossning och moderskap redan i början av
graviditeten, till skillnad från andra vars mål och bekymmer hör
ihop med arbete och utbildning eller aspekter av vardagslivet [...]”132
(Saisto 2000, 1485). Trots att forskarna beaktar de socioekonomiska
130

”Millainen nainen pelkää synnytystä?”
”The characteristics of women fearing childbirth”
132
”[...] suuntautuvat murehtimaan synnytykseen ja äitiyteen liittyviä asioita jo
alkuraskaudessa toisin kuin muut, joiden tavoitteet ja huolet liittyvät työhön ja
koulutukseen tai arkielämän asioihin [...]”
131
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omständigheterna visar de dock inte ett djupare intresse för att kontextualisera förlossningsrädslan. Den individorienterade synen på
sjukdomen utmanas inte och vården som föreslås fokuserar endast på den enskilda kvinnan. Ur ett sociologiskt perspektiv är det
kanske inte så förvånande att kvinnor som haft traumatiska upplevelser, kvinnor som lider av ångest, rädslor och fobier eller kvinnor som lever i osäkra socioekonomiska förhållanden också uttrycker rädsla inför förlossningen. En graviditet och förlossning
innebär för dessa kvinnor ytterligare en påfrestning. Forskningen
om förlossningsrädsla har också som jag visade i kapitel 6.4 sökt
efter förklaringar till denna rädsla i kvinnornas kroppar. Men hypoteserna om att det skulle gå att finna fysiska orsaker till förlossningsrädsla har inte kunnat bekräftas.
Saisto och Halmesmäki (2003a, 205) skriver också att en ordentlig
rapportering om vad som hände under den föregående förlossningen kan ”[...] lösa många missförstånd”133 vid vården av kvinnor
med sekundär förlossningsrädsla. Det förefaller som om det är
kvinnan som upplevt förlossningen som traumatisk som har missförstått vad som hänt under förlossningen. Händelserna skall förklaras för kvinnan så att hon kan förstå att det inte är något i hälsooch sjukvårdssystemet som är fel.
Forskarna noterar i vissa artiklar att många kvinnor i undersökningarna rapporterade att de var rädda för att bli dåligt behandlade
av personalen (Saisto m.fl. 1999) eller att de inte litade på personalen (Sjögren 1997). Det är emellertid inget forskarna tar upp för
närmare granskning i sina texter. Det konstateras kort att så är fallet,
men man diskuterar knappt alls (åtminstone inte i de analyserade
artiklarna) att orsakerna till kvinnornas misstro kunde bero på faktorer utanför de enskilda kvinnorna. Diskussionen om varför kvinnor var rädda för att bli dåligt behandlade eller varför de inte litade
på personalen är så gott som obefintlig. Hälosvårdssystemet beskrivs, som jag tidigare visat, som väl fungerande (Suonio m.fl.
1993), vilket kan tolkas innebära att forskarna anser att kvinnornas
133

”[...] solve many misunderstandings.”

rädsla inte borde kunna förklaras med faktorer i systemet.
Conrad (2007, 152) påpekar att man sedan länge är medveten
om att den kliniska medicinska modellen fokuserar på individen
snarare än på den sociala kontexten (jfr Charpentier 2007). En viktig
konsekvens av medikalisering är att det sker en individualisering
av sociala problem. Gällande medikaliseringen av förlossningsrädsla innebär det att forskningen fokuserar på den individuella
kvinnan och undersöker vilka karaktärsdrag som är typiska hos
en förlossningsrädd kvinna och om det eventuellt kunde finnas
fysiska eller genetiska orsaker till förlossningsrädsla. Forskarna noterar visserligen att deras undersökningar har visat att en förlossningsrädd kvinnas socioekonomiska ställning också har betydelse
för att hon uttrycker rädsla inför förlossningen. Undersökningarna
fokuserar dock på den enskilda gravida kvinnan och verkar främst
sträva efter att utveckla metoder för att finna dessa kvinnor istället
för att försöka förebygga uppkomsten av förlossningsrädsla. De
vårdåtgärder som den forskningen föreslår koncentrerar sig också
på den enskilda kvinnan och sker främst inom specialsjukvården.
Valet av klassifikationssystem och diagnoser påverkar också
bilden av det undersökta fenomenet, och skapar därmed också
undersökningsobjektet. Klassifikationssystemet anger ramarna
inom vilket definitionerna kan ske. De diagnostiska kriterierna
definierade i de internationella sjukdomsklassifikationerna används för att kategorisera individer. Genom att använda sig av ICD10 som klassifikationssystem och definiera förlossningsrädsla som
ett obstetriskt problem bidrar forskarna till att skapa en bild av
förlossningsrädda kvinnor som obstetriska patienter. I och med att
man i Finland institutionaliserat vården av alla förlossningsrädda
föderskor inom specialsjukvården förstärker man också bilden av
en rädd föderska som en obstetrisk patient. Som jag konstaterade i
avsnitt 7.4 använder de finländska forskarna förlossningsrädsla
som ett samlingsbegrepp vilket också innebär att diagnosen förlossningsrädsla potentiellt kan appliceras på en stor grupp kvinnor.
Genom att undersöka förlossningsrädsla genom DSM-systemet och
genom att använda diagnostiska kategorier som PTSD och ångest-
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syndrom, som de svenska forskarna i stor utsträckning använt sig
av, kan forskningen sägas bidra till att kvinnor som uttrycker rädsla
för förlossningen kunde definieras som psykiatriska patienter. I
den svenska forskningslitteraturen har man talat om förlossningsrädsla i termer av psykisk sjukdom (avsnitt 7.2), men i diskussionen
bland allmänheten förekommer detta sparsamt. Personalen inom
mödravården som sköter dessa förlossningsrädda kvinnor beskrivs
ändå i större omfattning av de svenska forskarna, än av de finländska, vara i behov av terapeututbildning för att kunna bemöta patienter med dylika psykiska problem.

8.2.1 En förlossningsrädd kvinna – objekt
eller aktör?
Tidigare forskning har ofta betonat att kvinnor inom den medicinska diskursen ofta representeras som ”kvinnan”, alltså som ett
bestämt objekt för den medicinska vetenskapen (Martin 1992 [1987];
Esseveld & Eldén 2002; Ahlbeck-Rehn 2006). I synnerhet obstetriken
har beskyllts för att ha betonat kroppen och dess funktioner, medan
kvinnors känslor och upplevelser har varit av sekundärt intresse.
Denna objektifierande syn kommer också i viss mån till uttryck i
forskarnas texter om förlossningsrädsla, men samtidigt erbjuder
den medicinska diskursen om förlossningsrädsla de rädda föderskorna en aktörsposition.
Det som är det normala gällande graviditet och förlossning definieras i dag huvudsakligen av den medicinska vetenskapen, och
det innebär i dag att det är obstetriken som bedömer hur en normal
graviditet och förlossning skall framskrida. Beckett (2005) påpekar
att medicinens definitioner av “normalitet” är rätt smala. Som
exempel nämner hon att läkare rutinmässigt diagnostiserar en förlossning som pågått i tio till tolv timmar som utdragen förlossning,
en diagnos som ofta är en indikation för kejsarsnitt (Beckett 2005).
Denna diskussion kan relateras till den tidigare feministiska forsk-

ning som visat att kroppsliga funktioner ofta beskrivs med begrepp
som den medicinska terminologin lånat från den industrialiserade
produktionsprocessen och kroppen liknas vid en maskin. Metaforen
om kroppen som en maskin har ofta uppmärksammats av feministiska forskare (Martin 1992 [1987]). De i läroböcker i obstetrik angivna statistiska normalvärdena för hur länge en graviditet varar, hur
länge förlossningens öppnings- respektive utdrivningsskede räcker
formar såväl läkarnas som föderskornas uppfattningar om normalitet. I den medicinska retoriken förväntas kroppen fungera exakt
enligt de kriterier som definieras av den medicinska vetenskapen;
som en maskin. Om till exempel förlossningen räcker längre än
vad som enligt den medicinska vetenskapen definieras som normalt
leder det lätt till medicinska interventioner.
I artiklarna om förlossningsrädsla beskriver forskarna att förlossningsrädslan kan bidra till att förlossningen räcker längre än
den ”borde”. Deras retorik kring förlossningsrädsla styr uppmärksamheten till den födande kvinnans kropp och dess dysfunktioner.
Livmodern kunde, i enlighet med Martins (1992 [1987]) definitioner,
beskrivas som en ”maskin” som producerar en ”produkt”, ett barn.
Förlossningsrädslan beskrivs av obstetrikerna som ett problem,
eftersom den kan påverka livmoderns funktioner så att förlossningen inte framskrider så som den enligt den rådande medicinska
kunskapen borde; ”[…], moderns oro kan korrelera med störningar
i livmoderfunktionerna, så som hypo- eller hyperaktiva kontraktioner, och med dysfunktionellt beteende under förlossningen”134
(Ryding m.fl. 1998b, 543).
I de medicinska artiklarna om förlossningsrädsla kan man också
urskilja liknande metaforer som Martin (1992 [1987]) identifierat i
medicinska texter gällande andra aspekter av kvinnors reproduktiva hälsa. Rädslans konsekvenser kan således beskrivas som störningar i produktionsprocessen i och med att den påverkar livmo134

” […], maternal anxiety may be correlated with uterine dysfunction, such as
hypo- or hyperactive contractions, and with dysfunctional performance during
labor.”
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derns funktioner. Dessa störningar kan ha reella allvarliga konsekvenser i form av förlossningskomplikationer som att förlossningen
drar ut på tiden eller att fostret lider av syrebrist. Det medicinska
språket understryker dock stundvis den mekanistiska synen på
kvinnokroppen och på kvinnans handlande under förlossningen.
Den medicinska termen dysfunktionell beskriver en störd eller
rubbad funktion hos ett organ. Föderskans oro påverkar henne så
att hon inte fungerar normalt.
Det är inte bara den dåligt fungerande livmodern som är ett
problem. Suonio med kolleger (1993, 3134) påpekar att: ”Rädsla
för att den egna förlossningstekniken är dålig förekom hos största
delen av de undersökta [...]”135 . Rädslan för att ”tekniken” skall
vara dålig innebär att föderskorna kan uppträda på ett oändamålsenligt sätt. Av Suonio och hans kollegers (1993, 3136) artikel framgår att över 80 procent av de undersökta föderskorna hade bekräftat
ett påstående om rädsla för dålig förlossningsteknik. Som jag visade
i kapitel fem fick föderskorna svara på frågor om rädslor vilka
forskarna formulerat. Att förlossningstekniken framställs som dålig
leder in på en syn där kvinnokroppen framstår som en dåligt fungerande maskin. Maskinmetaforen förstärks ytterligare av att föderskan med sin bristfälliga teknik dessutom på grund av sin rädsla
har dålig prestationsförmåga.
Rädsla inom rimliga gränser och riktad mot en rationell fara är
en normal mänsklig försvarsreaktion. Men stark rädsla ökar
ångesten och inverkar negativt både på människans fysiska och
psykiska välbefinnande och prestationsförmåga. Den kan också
förändra organismens funktioner så att fostret och förlossningen
påverkas negativt 136 (Suonio m.fl. 1993, 3137).
135
”Synnytyspeloista oman synnytystekniikan heikkouden pelkoa esiintyi valtaosalla tutkituista […]”
136
”Pelko on kohtuullisena ja rationaaliseen vaaraan kohdistuneena ihmisen normaali suojareaktio. Sen sijaan voimakas pelko lisää ahdistuneisuutta ja vaikuttaa
haitallisesti ihmisen sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Se saattaa myös muuttaa elimistön toimintaa sikiölle ja synnytykselle
epäedulliseksi.”

Suonio och hans kolleger beskriver en ”organism” som har ”funktioner” i stället för att tala om en kvinna som föder barn. Föderskorna ges inte mycket handlingsutrymme i denna beskrivning.
”Organismen” med sina ”funktioner” sköter om framfödandet eller
produktionen av barnet (Liljeroth 2007, 76).
Föreställningar om förlossningsrädda föderskor betonar dels de
kvinnliga kroppsfunktionerna, dels beskrivs kvinnorna som mentalt otillräkneliga som ofta dessutom lider av dålig socioekonomisk
ställning. Problemet är här den enskilda kvinnan som presenteras
som ett objekt för den obstetriska kunskapen. Obstetrikens risktänkande framträder också tydligt i hur förlossningsrädda kvinnor
framställs. Att vara rädd för förlossningen innebär en stor risk för
diverse komplikationer. Rädslan kan till och med äventyra hela
familjens välbefinnande. En dålig förlossningsupplevelse kan ha
negativa verkningar för mor och barn och därmed för hela familjen
i och med att anknytningen till barnet, under den tid som enligt
psykologiska teorier definieras som speciellt viktig, kan störas.
Medicinen skall således förutom att garantera kvinnorna en trygg
förlossning också hjälpa dem på deras väg till ett gott moderskap.
Forskarna koncentrerar sig på att söka orsakerna till förlossningsrädslan hos kvinnorna snarare än i systemet. Förlossningsrädda
kvinnor ses som ett problem i och med att de inte anpassar sig till
det rådande (och välfungerande) systemet och till den medicinska
synen på en normal förlossning (Liljeroth 2007).
Vilket utrymme ges då åt kvinnorna som aktiva aktörer i de texter
som utgör materialet för denna undersökning? Under de senaste
årtiondena har det skett en omorganisering av hälsovården och
läkarprofessionens roll har förändrats. Individer beskrivs med begrepp som ”expertpatient”, ”konsument”, ”konsumentpatient” och
”klient”. Patienter agerar allt oftare som konsumenter och gör medvetna val. Den medicinska professionens maktbefogenheter påverkas också av detta. Forskningen har visat att en del av läkarna själva
flyttar över en del av ansvaret till patienterna medan andra intar en
reserverad hållning till patienternas konsumentroll (Nettleton 1995;
Conrad 2005; Fox, Ward & O’Rourke 2005; Toiviainen 2007).
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Den gradvisa förändringen i patientens roll kommer också till
uttryck i forskarnas texter som handlar om förlossningsrädsla. Jouppila (2003, 4097) konstaterar att man i dag inte kan ”Kommendera
föderskor [...]”137 och att man måste sträva efter att beakta deras
egna synpunkter gällande förlossningssättet. Saisto med kolleger
(1999, 682) skriver att: “Moderna kvinnor uppmuntras att öppet
uttrycka sina känslor och önskemål […]”138 . Att det ändå inte är
oproblematiskt ur den medicinska professionens synvinkel tyder
resten av Saisto och hennes kollegers uttalande på: ”[…] men det
kan leda till krav på kejsarsnitt om deras föregående förlossning
var otillfredsställande”139 (Saisto m.fl. 1999, 682). Som jag tidigare
påpekat framkommer det också i forskarnas texter att det är den
enskilda kvinnan som själv skall kunna definiera huruvida hon
lider av förlossningsrädsla eller inte i och med att det inte finns entydiga kriterier för förlossningsrädsla. Detta kan kanske sägas innebära att hon tilldelas en expertstatus.
I och med att en del kvinnor aktivt uttrycker sin oro och därmed
ställer krav på obstetriken genom att fordra kejsarsnitt, kan de också
ses som aktörer som deltar i formandet och omformandet av den
obstetriska vetenskapen och praxisen. Viisainen (2000) påpekar att
kvinnor som väljer att föda hemma, som i den finländska kontexten
aktivt väljer ett förlossningssätt som inte stöds av hälsovårdssystemet, innebär en utmaning för obstetriken. Därmed ses de som ”besvärliga kunder”. En förlossningsrädd kvinna med sin uttalade oro
och rädsla inför förlossningen, den ”krävande patienten”, kan jämföras med en kvinna som vill föda sitt barn hemma. Båda dessa
kvinnor utmanar den medicinska vetenskapens definitioner på hur
en ”normal” förlossning skall skötas på ett för alla parter tryggt
sätt.

137

“Synnyttäjien määräileminen […]”
“Modern women are encouraged to express their feelings and wishes openly
[…]”
139
” […] but that might lead to demands for cesarean if their previous experience
was unsatisfactory.”
138

8.3 Från primärvård till specialsjukvård
I och med att forskare inom den medicinska vetenskapen ”upptäckte” fenomenet förlossningsrädsla, initierade medicinsk forskning
om fenomenet och etablerade rädslan som ett medicinskt problem
skapades också ett behov av vård för denna rädsla. Förlossningsrädsla beskrivs i forskningen som ett allvarligt problem och i flera
av artiklarna har också behovet av vård av denna rädsla diskuterats.
Den svenska obstetrikern Berit Sjögren (1998, 819) påpekar att man
genom förlossningsförberedelse sedan länge genom olika metoder
strävat efter att eliminera negativa förväntningar och rädsla inför
förlossningen. Också den finländska forskningen har poängterat
detta. Saisto (2000, 1487) konstaterar att det är mödrarådgivningarnas och förlossningssjukhusens skyldighet att förebygga förlossningsrädsla.
De forskare som undersökt förlossningsrädsla verkar vara överens om att kvinnor som är rädda för att föda är i behov av vård.
Sjögren (1998, 819) konstaterar att: ”Kvinnor som lider av extrem
oro över förlossningen behöver mer intensivt stöd”140 . Som jag
genom min analys hittills har visat finns det ingen etablerad entydig
definition på eller kriterier för vad som skall anses vara (allvarlig)
förlossningsrädsla. I de undersökta artiklarna påpekas att gränserna
för vad som definieras som förlossningsrädsla har dragits beroende
på syftet med den beskrivna undersökningen. Eftersom forskarna
inte kunnat enas om definitioner på och kriterier för förlossningsrädsla är det också logiskt att tänka sig att det inte heller kan existera
en enhetlig modell för vårdens organisering. Behovet av vård och
vilken vård och av vem den skall ges verkar också vara ett problem
som diskuteras i de undersökta artiklarna. Saisto och Halmesmäki
(2003a, 205) påpekar i sin översiktsartikel om förlossningsrädsla
att: ”Det finns få studier om vård av förlossningsrädsla, och det

140
“Women who suffer from extreme anxiety of childbirth need more intense
support.”
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existerar ingen konsensus om hur, var och av vem den eventuella
vården borde ges”141 .
I fyra av de analyserade artiklarna (tre av svenska och en av
finländska forskare) beskrivs den forskning om vård av förlossningsrädsla som gjorts i Sverige och Finland (Sjögren & Thomassen 1997; Sjögren 1998; Ryding m.fl. 2003; Saisto m.fl. 2001d). I flera
av de övriga artiklarna diskuteras också metoder, målsättningar
för och nyttan av tänkbara och existerande kliniska modeller för
vård av förlossningsrädsla. I nästa avsnitt diskuterar jag hur vård
av förlossningsrädsla beskrivs i samtliga dessa artiklar. I och med
att vården är något olika utformad i Finland och Sverige diskuterar
jag vårdsystemen var för sig.

8.3.1 Vad innebär vård av förlossningsrädsla
och var och av vem skall den ges?
Vård av förlossningsrädsla beskrivs i artiklarna kunna vara allt
från empatiskt lyssnande till psykoterapi. Av de finländska forskarna har Terhi Saisto påpekat att vem som helst kan hjälpa kvinnor som är oroliga inför förlossningen.
Vården av förlossningsrädsla innebär framförallt empatiskt
lyssnande. Av lyssnaren, som kan vara maken, modern, en
syster eller en vän likaväl som en professionell inom vården,
krävs god förmåga att möta ångest; gråt, hat, panikartad
ängslan och förtvivlan hör till en diskussion om en kommande eller en tidigare förlossning 142 (Saisto 2000, 1485).
141
“Studies on the treatment for fear of childbirth are scanty, and no consensus
exists on how, where and by whom the possible treatment should be given.”
142
”Synnytyspelon hoito on ennen kaikkea empaattista kuuntelemista. Kuuntelijalta, joka voi olla puoliso, äiti, sisar tai ystävä yhtä hyvin kuin terveydenhuoltoalan ammattilainen, vaaditaan hyvää kykyä ahdistuksen kohtaamiseksi; itku, viha,
paniikinomainen hätä ja epätoivo kuuluvat keskusteluun tulevasta tai aikaisemmasta synnytyksestä.”

Forskarna anser med andra ord att vem som helst i den oroliga
kvinnans bekantskapskrets skulle kunna ”vårda” förlossningsrädsla. Men dessa släktingar och vänner är kanske ändå inte de som
är mest lämpade för denna uppgift. I samma artikel nämner Saisto
(2000, 1485) nämligen att en förstföderska ”[...] ofta är beroende av
släktingars och vänners berättelser när hon förbereder sig för förlossningen, och som vi vet är dessa berättelser sällan uppmuntrande
och stödjande [...]”143. Väninnors och (kvinnliga) släktingars berättelser beskrivs istället som orsaker till att den gravida kvinnan är
rädd för att föda. Forskarna framhåller alltså att alla i kvinnans
omgivning borde kunna förebygga och vårda förlossningsrädsla,
men förefaller ändå inte lita på att en lekman skall klara av uppgiften.
Saisto (2000, 1485) nämner också den kommunala mödravården
som en instans som kunde sköta förlossningsrädda kvinnor: ”Således kan vem som helst sköta förlossningsrädsla; i bästa fall sker
det i samband med den normala rådgivningsverksamheten och
med hjälp av den familjeförberedelse som rådgivningen ordnar”144
(Saisto 2000, 1485). Även andra finländska forskare har nämnt att
förlossningsrädsla är ett problem som primärvården kunde sköta.
Uotila (2002, 3473) säger att: ”Både upptäckten och delvis även vården av avvikande rädsla kan ske naturligt i och med det psykosociala stöd den väntande modern får på rådgivningen”145. Mödrarådgivningen beskrivs av Rutanen (2000) som en instans som har en
nyckelroll i förebyggandet av förlossningsrädsla: ”[...] en god familjeförberedelse och att ge saklig information på rådgivningen under
hela graviditeten är av största vikt, i synnerhet om det är fråga om
143

”[…] on usein sukulaisten ja ystävien kertomusten varassa valmistautuessaan
synnytykseen, ja, kuten tiedämme, nämä kertomukset ovat harvoin kannustavia
ja tukea antavia […]”
144
”Niinpä kuka tahansa voi hoitaa synnytyspelkoa; parhaimmillaan se hoituu
normaalin neuvolatoiminnan yhteydessä ja neuvolan järjestämän perhevalmennuksen avulla.”
145
”Sekä poikkeavan pelon havaitseminen että osittain sen hoitaminen voivat toteutua luontevasti neuvolan antaessa yksilöllistä psykososiaalista tukea odottavalle äidille.”
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en förstföderska eller en mor som hör till någon annan riskgrupp”
146
(Rutanen 2000, 1474).
På rådgivningen borde personalen, enligt Uotila (2002, 3473),
ta upp de vanligaste orsakerna till förlossningsrädsla. Dessa sägs
oftast också vara sådana frågor som varje blivande mor i någon utsträckning funderar på; som ”[...] hur man klarar av förlossningen,
hur barnet klarar sig, kontroll av sig själv och situationen, smärta
samt interaktionen med personalen”147 (Uotila 2002, 3473). Forskarna har i sina artiklar ändå inte i någon större utsträckning diskuterat i vilken mån personalen i samband med den normala rådgivningsverksamheten klarar av att sköta kvinnor som är förlossningsrädda och någon forskning om det har inte heller gjorts. Hälsovårdarna som i Finland sköter gravida kvinnor på mödrarådgivningsbyråerna har inte gjort anspråk på att utveckla vården av förlossningsrädsla. Och tydligen har de inte heller klarat av att hantera
den förlossningsrädsla gravida kvinnor och deras familjer ger uttryck för på ett tillfredsställande sätt, eftersom det vid så gott som
alla förlossningssjukhus grundats ”rädslopolikliniker” och förlossningsrädsla har blivit en av indikationerna för att remittera gravida
kvinnor till specialsjukvård. I de undersökta artiklarna framkommer inte att man skulle ha undersökt hurdana resurser personalen
på rådgivningsbyråerna de facto har att bemöta och behandla denna
rädsla eller att personalen skulle ha utbildats i att sköta kvinnor
som uttrycker ”avvikande rädsla”, som Uotila (2002) beskrev. Men
Uotila (2002, 3473) konstaterar ändå att: ”Stark förlossningsrädsla
borde ändå behandlas också på förlossningssjukhusets mödrapoliklinik senast runt den 30:e graviditetsveckan”148 .
I praktiken har den kliniska vården av rädslan i Finland koncen146
”[...] hyvä perhevalmennus ja asiallisen tiedon jakaminen neuvolassa kaikissa
raskauden vaiheissa on ensiarvoisen tärkeää, etenkin jos kyseessä on ensisynnyttäjä tai muu riskiryhmiin kuuluva äiti”
147
” [...] synnytyksestä suoriutuminen, lapsen selviäminen, itsensä ja tilanteen hallinta, kipu sekä vuorovaikutus henkilökunnan kanssa.”
148
”Voimakasta synnytyspelkoa tulisi kuitenkin viimeistään 30 raskausviikon tuntumassa käsitellä myös synnytyssairaalan äitiyspoliklinikalla.”

trerats till speciella polikliniker specialiserade på att sköta förlossningsrädda kvinnor. Sedan slutet av 1990-talet finns det dylika kliniker runt om i landet.
Vid så gott som alla förlossningssjukhus i Finland fungerar i
dag en specialmödrapoliklinik för kvinnor som är rädda för
förlossningen och som ofta önskar föda med kejsarsnitt. För
kunden ”skräddarsys” på specialläkarens mottagning tillsammans med barnmorskorna som sköter förlossningen,
anestesiskötarna, psykologerna och fysioterapeuterna det
optimala förlossningssättet och smärtlindringen 149 (Ekblad
1998, 2216).
Dessa polikliniker kallas i Finland oftast för ”förlossningsrädslopolikliniker” (synnytyspelkopoliklinikka) (Saisto 2000). På dessa
rädslopolikliniker är det främst obstetriker och barnmorskor, i samarbete med psykologer, som tar hand om vården av förlossningsrädda kvinnor. Förlossningsrädslan konstrueras alltså som ett problem som den obstetriska personalen är bäst lämpad att sköta.
Ett optimalt vårdteam utgörs av en specialutbildad obstetriker och barnmorska samt en psykolog, som också kan ge
nödvändig arbetshandledning 150 (Saisto 2000, 1483).
Den vård som erbjuds vid de finländska rädslopoliklinikerna
beskrivs av Saisto (2000, 1486) bestå av ”[...] objektiv informering,
psykologiskt stöd, förlossningsförberedelse och vid behov psykoterapi”151. Dessutom strävar man efter att planera förlossningen, till
149
”Lähes kaikissa Suomen synnytyssairaaloissa toimii nykyään myös erikoisäitiyspoliklinikka synnytystä pelkääville ja usein keisarileikkausta haluaville naisille.
Asiakkaalle ”räätälöidään” erikoislääkärin vastaanotolla yhdessä synnytystä hoitavien kätilöiden, anestesiahoitajien, psykologien ja fysioterapeuttien kanssa optimaalinen synnytystapa ja kivun hoito.”
150
”Optimaalisen hoitotiimin muodostavat erikoiskoulutetut obstetrikko ja kätilö
sekä psykologi, joka voi myös antaa välttämätöntä työnohjausta.”
151
”[…] asialliseen tiedottamiseen, psykologiseen tukeen, synnytysvalmennukseen
ja tarvittaessa psykoterapiaan.”
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exempel gällande smärtlindring, på förhand. Saisto (2000, 1486)
påpekar också att: ”Förlossningssalens personal förbinder sig att
följa den uppgjorda planen, vilket innebär att föderskan kan komma
till sjukhuset och känna sig lugn och förtröstansfull” 152. Alla de åtgärder (förutom psykoterapi) som Saisto ovan beskriver som vård
av förlossningsrädsla borde vara en självklarhet inom mödravården
i dag. Alla kvinnor som föder barn borde få saklig information och
kunna känna sig lugna och förtröstansfulla inför en förlossning på
våra förlossningssjukhus. För vårdsystemet innebär ordnandet av
förlossningsförberedelse en stor utmaning i och med att majoriteten
av förlossningarna i både Sverige och Finland så gott som alltid
sker på sjukhus, i en för kvinnan på förhand främmande omgivning
och bland främmande människor. I Sverige har man, som jag
nämnde i avsnitt 1.3, en modell som betonar kontinuitet i fråga om
vårdgivare, vilket i detta fall betyder att det är barnmorskor som
på mödravårdscentralerna och förlossningssjukhusen sköter de gravida kvinnorna. På grund av det sätt som hälsovårdssystemet har
byggts upp i Finland är vården av gravida och födande kvinnor
ännu mer fragmenterad än i Sverige. Ansvaret för vården under
graviditeten har hänförts till den generalistbaserade primärvården
medan förlossningarna och graviditetskomplikationerna har tillfallit specialsjukvården (Wrede 2001). Gravida och födande kvinnor
möter många olika personer på flera olika vårdställen under en
tidsperiod som psykologer och obstetriker benämner en sårbar tid.
Detta faktum diskuteras inte i undersökningarna om förlossningsrädsla. Saisto (2000, 1485) poängterar ändå att: ”Ett kontinuerligt
vårdförhållande stärker trygghetskänslan och förtroendet för de
överenskommelser som görs”153 (Saisto 2000, 1485). Men kontinuiteten Saisto (2000) talar om handlar om kontinuitet i vården på
rädslopolikliniken.

152
”Synnytyssalin henkilökunta sitoutuu tehtyyn suunnitelmaan, ja näin synnyttäjä voi tulla sairaalaan rauhallisena ja luottavaisena.”
153
”Jatkuva hoitosuhde vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja luottamusta tehtäviin sopimuksiin.”

I Finland finns det inte endast en modell för hur vården av
förlossningsrädsla är organiserad, utan ”[...] varje förlossningssjukhus har självständigt skräddarsytt vården av förlossningsrädsla”154,
till motsats från hur förlossningsrädsla vårdas i Sverige (Saisto 2000,
1486). Den svenska modellen för vård av förlossningsrädsla är graderad och betonar att rädsla på olika nivå kräver olika vård (Sjögren
m.fl. 1998; Saisto 2000; Sjögren 2003). Den psykologiska behandlingen följer PLISSIT-modellen 155, som innebär insatser på fyra
nivåer. Genom ibruktagandet av den modellen har en ny grupp av
specialister, terapeututbildade barnmorskor och läkare som arbetar
på specialpolikliniker, så kallade Auroragrupper, uppstått. De
sköter de förlossningsrädda kvinnor som den vanliga mödravården
(som skall kunna hantera rädsla på de två lägsta nivåerna) inte
kan hjälpa i tillräckligt hög grad. Vården vid kvinnoklinikerna innebär således en åtgärd på den tredje nivån i PLISSIT-modellen
(Sjögren m.fl. 1998; Saisto 2000; Ryding m.fl. 2003). Vård enligt den
tredje nivån i PLISSIT-modellen beskrivs av gynekologerna Sjögren
och Ryding samt barnmorskan Magnusson (1998, 91) i boken
Förlossningsrädsla. Vården innebär att den gravida kvinnan träffar
en läkare eller en barnmorska som ”förenar ett medicinskt/obstetriskt kunnande och ett närmande med en empatisk och terapeutisk
hållning till patientens känslor.” Den nya specialiseringen finns i
skärningspunkten mellan obstetriken och psykologin. De obstetriker och barnmorskor som inom ramen för mödravårdssytemet
tillämpar PLISSIT-modellen anammar kunskaper som traditionellt
ansetts tillhöra en annan yrkesgrupps, psykologernas, kunskapsområde. Samtidigt erkänner de relevansen av denna typ av kunskap, vilket tidigare inte systematiskt beaktats inom mödravården.
Liisa Kurunmäki (2004) har kallat ett liknande fenomen, en process
154

”[…] kukin synnytyssairaala on räätälöinyt synnytyspelon hoidon itsenäisesti.”
155
PERMISSION
LIMITED INFORMATION
SPECIFIC SUGGESTIONS
INTENSIVE THERAPY
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som inneburit att läkare med förvaltningsansvar i allt högre grad
börjat betrakta ekonomiförvaltning som en regelrätt del av sitt arbete och en nödvändig del av sin expertis, för hybridisering. Den
fjärde nivån av PLISSIT-modellen innebär psykiatrisk eller psykoterapeutisk vård och den rekommenderas för kvinnor med ”komplicerad förlossningsrädsla” eller psykiatriska problem. Forskarna
framhåller dock att alla kvinnor inte är lämpade eller villiga att
acceptera konventionell psykoterapi (Sjögren 1998; Saisto 2000,
1485–1486; Sjögren 2003).
Erfarna obstetriker, som gärna också har en psykoterapeutisk
utbildning, eller specialutbildade barnmorskor har också av svenska forskare framförts som bäst lämpade att sköta förlossningsrädda kvinnor (t.ex. Sjögren 1998; Ryding m.fl. 2003). Definierandet
av förlossningsrädsla som ett medicinskt problem och etableringen
av rädslopoliklinikerna i Finland och Auroramottagningarna i Sverige innebär att kvinnor som identifieras som lidande av förlossningsrädsla remitteras till dessa mottagningar för vård. Den biomedicinska teknologin och kunskapen som finns tillgänglig på dessa
mottagningar påverkar i hög grad både läkarnas och de gravida
kvinnornas attityder och val. Förutom de vårdåtgärder för förlossningsrädsla som jag ovan angett att forskarna beskrivit i sina
artiklar tar dessa också upp att obstetriska interventioner används
som uttryck för vård. Sjögren (1998, 820) påpekar att aktiva interventioner som bäckenmätning och ultraljudsundersökning för uppskattning av fostrets vikt ibland inte nödvändigtvis behövs för att
erhålla konkret information, utan snarare för att visa att man tar
hand om kvinnan. Människor i dagens industrialiserade välfärdssamhälle sätter stor tilltro till tekniken, och kvinnor använder sig
också av teknologin för sina egna ändamål (se till exempel Hellmark
Lindgren 2006).

8.3.2 Vårdens mål
Gällande vårdens mål uttrycker både de finländska och de svenska

forskarna liknande tankar, vilket betyder att jag inte skiljer mellan
Sverige och Finland i detta avsnitt. Av de undersökta artiklarna
framgår att ett av målen med vården av förlossningsrädsla ”[...] är
ett friskt barn och en frisk mor, för vilken graviditeten och förlossningen blir en så behaglig upplevelse som möjligt ” 156 (Rutanen 2000, 1474). Rädslan tas på allvar och kvinnornas subjektiva
upplevelser tillmäts betydelse. Men i vissa fall är dessa målsättningar inte villkorslösa. Den enskilda kvinnans känslor är av betydelse, men hon förväntas ändå anpassa sig till det av den medicinska vetenskapen definierade normala beteendet. Målet med vården
har också beskrivits vara ”[...] att hjälpa kvinnan att kontrollera
sin graviditet och förlossning och visa att hennes känslor respekteras, så att hon med hjälp av det stöd hon får föder normalt och
tar emot förlossningen så som den är”157 (Saisto 2003, 4127).
En aspekt som framträder vid analysen är att det verkar som
om både de svenska och de finländska forskarna anser att det också
är viktigt att uppmuntra den rädda kvinnan att föda vaginalt, men
ändå utan att tvinga henne till det.
Målet med vården var att identifiera orons komponenter och,
om möjligt, uppmuntra kvinnan att överväga en vaginal förlossning 158 (Sjögren 1998, 820).
Obstetrikerna i de nordiska länderna betonar, som jag tidigare påpekat, att en vaginal förlossning är att föredra framom ett kejsarsnitt. Forskarna poängterar ofta att framgången med vården kan
mätas genom antalet tillbakadragna krav på kejsarsnitt.
Effekterna av terapi för oro och rädsla inför förlossningen
kan mätas i termer av minskning av upplevd stress och bättre
156

”[...] terve lapsi ja terve äiti, jolle raskaudesta ja synnytyksestä muodostuu mahdollisimman miellyttävä kokemus.”
157
”[…] auttaa naista hallitsemaan odotustaan ja synnytystään ja osoittaa, että hänen tunteitaan kunnioitetaan niin, että hän saamansa tuen avulla synnyttää normaalisti ja ottaa synnytyksen vastaan sellaisena kuin se on.”
158
“The goals of the treatment were to identify the components of the anxiety and,
if possible, to encourage the woman to consider a vaginal delivery.”
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anpassning under graviditeten, men också genom tillbakadragande av begäran om kejsarsnitt. I vår studie var antalet
kvinnor som tog tillbaka sin begäran om kejsarsnitt hög (62
%), redan med minimal terapi (gruppen som erhöll konventionell terapi). Detta goda resultat är i överensstämmelse med
tidigare svenska studier där nästan hälften av de kvinnor
som begärde kejsarsnitt valde vaginal förlossning efter en
till 13 sessioner av rådgivning eller korttidsterapi 159 (Saisto
m.fl. 2001d, 825).
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8.4 Konsekvenser av en obstetrisk diagnos –
legitimering av kejsarsnitt
Trots att inställningen till kejsarsnitt är restriktiv framkommer det
att läkare i sitt arbete ofta möter önskemål om operativ förlossning
i situationer då de upplever att ett kejsarsnitt inte behövs. I och
med att förlossningsrädsla existerar som en officiell diagnos i Finland kan den användas för att legitimera ett planerat kejsarsnitt.
Förlossningsrädda kvinnor beskrivs, som jag tidigare visat i kapitel
6.6, ofta vilja eller till och med kräva att få föda med kejsarsnitt.
När anses dessa kvinnors önskemål, eller krav, vara berättigade?
Det är möjligt att skönja att det skett en förändring i attityderna
under undersökningsperioden. Vid tiden för och ett par år efter inkluderandet av diagnos O99.80 i den nationella versionen av ICD10 verkar den finländska medicinska forskningen inte ännu till fullo

159

“The effects of therapy on anxiety and fear of childbirth can be measured in
terms of alleviation of perceived stress and better adjustment during pregnancy,
but also as withdrawal of the request for a cesarean. In our study the number of
women who withdrew their request for a caesarean was high (62%), even with
minimal therapy (conventional therapy group). This good result is in accordance
with previous Swedish studies where after one to 13 sessions of counselling or
short-term therapy, nearly half of women requesting a cesarean chose vaginal
delivery.”

ha accepterat förlossningsrädsla som en indikation för kejsarsnitt.
Ur en artikel skriven av Jukka Uotila med kolleger (1999) i Finlands
Läkartidning framgår att en låg kejsarsnittsfrekvens är något läkarna
kan vara stolta över. Många olika, främst fysiologiska, indikationer
för kejsarsnitt diskuteras i artikeln, men också förlossningsrädsla
tas upp som en möjlig orsak till kejsarsnitt. Även om förlossningsrädsla i skrivande stund är en officiell diagnos, som kan användas
till exempel för att legitimera ett planerat kejsarsnitt, skriver Uotila och hans kolleger (1999, 3867) att: ”Rädsla för vaginal förlossning
eller ”bekvämlighetsskäl” är allt vanligare indikationer för kejsarsnitt”160. De fortsätter med att konstatera att det förekommer en
livlig diskussion om huruvida läkare skall gå med på att göra kejsarsnitt utan medicinska indikationer bara för att patienten vill det.
Forskarna framför dock att: ”Vi strävar efter att förhålla oss allvarligt till förlossningsrädsla”161 (Uotila m.fl. 1999, 3867). De erkänner
alltså att förlossningsrädsla är ett problem, men huruvida denna
rädsla är en reell medicinsk indikation är tydligen inte entydigt.
Forskare verkar likställa förlossningsrädslan med bekvämlighetsskäl.
I början av 2000-talet verkar de finländska forskarna inom den
medicinska vetenskapen ändå vara överens om att stark rädsla inför
förlossningen är en klar och acceptabel anledning till kejsarsnitt.
Att kejsarsnitt görs och redan länge har gjorts på grund av att kvinnor har varit rädda inför förlossningen är ingen nyhet, framhåller
professor Pentti Jouppila (2003, 4097) i en ledare i Finlands Läkartidning. Förlossningsrädsla som indikation för kejsarsnitt verkar
ändå ha varit något som läkarna tidigare ogärna använde sig av.
Seppo Saarikoski (1999, 17–18) säger i en artikel i tidskriften Käytännön lääkäri (som ges ut av läkemedelsföretaget Leiras), ett par år
efter att diagnosen inkluderats i den nationella versionen av ICD10, att förlossningsrädsla relativt sällan antecknats som huvud160

”Pelko alatiesynnytystä kohtaan tai ”mukavuussyyt” ovat yhä yleisempiä
keisarileikkauksen aiheita.”
161
”Pyrimme suhtautumaan synnytyspelkoon vakavasti.”
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diagnos för kejsarsnitt, trots att det kan finnas som bakgrundsfaktor.
Jouppila (2003, 4097) nämner inte uttryckligen diagnos O99.80, men
påpekar att man i dag kan göra kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla och ”[...] behöver inte längre hymla och använda andra ersättande benämningar för horror partus-diagnosen”162. Saisto och
Halmesmäki (2003a, 201) skrev år 2003, när Finland sedan sex år
haft en egen obstetrisk diagnos för förlossningsrädsla, att läkare
ibland ändå undviker att använda denna diagnos. Det verkar som
om mer etablerade obstetriska diagnoser som avser fysiska indikationer för kejsarsnitt anses vara mer lämpade för att legitimera
planerade kejsarsnitt.
Ibland, då ett elektivt kejsarsnitt görs, döljs den verkliga diagnosen förlossningsrädsla bakom mer konventionella diagnoser som ‘tidigare kejsarsnitt’ eller ‘misstänkt disproportion’ 163 (Saisto & Halmesmäki 2003a, 201).
Den ”verkliga” diagnosen förlossningsrädsla definieras av kvinnan
själv eftersom det inte finns objektiva kriterier för den. Psykiska
faktorer som är svårare att mäta, och objektivt bedöma, lämnar
alltid utrymme för tolkningar. Konkreta fysiska indikationer för
planerat kejsarsnitt innebär att läkarens objektiva bedömning av
orsakerna till operationen har tolkningsföreträde. I Sverige har kejsarsnitt som ”behandling” för allvarlig förlossningsrädsla också
diskuterats, och Sjögren (2003, 2935) konstaterar att frekvensen av
kejsarsnitt på grund av oro inför förlossningen har ökat i Sverige. I
Sverige har man dock inte inkluderat förlossningsrädsla i den nationella versionen av ICD-10. Men det oaktat använder man ICD-diagnoser för att i kvinnors journaler anteckna en diagnos för ett planerat kejsarsnitt som gjorts på grund av att kvinnan uttrycker rädsla
för att föda. I journalerna antecknas detta med hjälp av huvuddiag-
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“[…], eikä horror partus-diagnoosia tarvitse enää kierrellä korvikenimikkeillä.”
“Sometimes, when an elective cesarean section (CS) is done, the real diagnosis
of fear of childbirth is hidden behind more conventional diagnoses such as ‘previous
cesarean’ or ‘suspected disproportion’.”
163

nosen O82.8 Humanitär indikation och underdiagnosen Z91.8 Förlossningsrädsla (Tiina Syvänen, barnmorska vid BB Stockholm, personlig kommunikation, 21.4.2008). Enligt den svenska versionen
av den officiella sjukdomsklassifikationen är O82.8 ”Annan enkelbördsförlossning med kejsarsnitt” och Z91.8 ”Andra specificerade
riskfaktorer i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes” (Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997). Dessa
diagnosnummer anges i den obstetriska praktiken i Sverige för att
klassificera förlossningsrädsla.

8.5 Sammanfattning
I detta kapitel har jag diskuterat vilka konsekvenser skapandet av
förlossningsrädsla som en medicinsk kategori kan innebära. Forskningen om fenomenet förlossningsrädsla bidrar till att konstruera
bilder av förlossningsrädda kvinnor. Forskarna har aktivt strävat
efter att finna och beskriva gemensamma karakteristika som beskriver dessa rädda kvinnor. Förlossningsrädda kvinnor beskrivs
visserligen inte som en homogen grupp, utan forskningen identifierar olika orsaker till och uttryck för rädsla och erkänner att det
finns olika bilder av rädda kvinnor. Forskningen som försöker identifiera utmärkande drag hos kvinnor som uttrycker förlossningsrädsla bidrar ändå till att föreställningar om förlossningsrädsla och
förlossningsrädda kvinnor befästs och börjar tas för givna. Förlossningsrädslan och dess orsaker har i stor utsträckning förankrats i
den enskilda kvinnan och ”felet” kan således sökas i föderskan.
Etableringen av rädslan som ett medicinskt problem skapar ett
behov av vård. Denna vård innebär långtgående följder för mödraoch förlossningsvårdens organisering. Den individorienterade
synen på sjukdom som forskningen bidragit till innebär att vården
som föreslås fokuserar så gott som uteslutande på den enskilda
föderskan. Obstetriker och barnmorskor med något slag av specialutbildning framställs som de yrkeskategorier som är mest lämpade
för att sköta förlossningsrädda kvinnor. Utformningen av vården
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sker inom ramen för specialsjukvården, vilket också innebär ökade
samhällsekonomiska kostnader.
I de nordiska länderna, där läkarkåren betonar att kejsarsnitt
endast borde göras av rent medicinska skäl, har förlossningsrädsla
etablerats som en diagnos med hjälp av vilken läkarna i sin praktik
kan klassificera planerade kejsarsnitt. De finländska forskare som
undersökt förlossningsrädsla förefaller ha en tudelad inställning
till ICD-diagnosen. En del av forskarna påpekar att det är bra att
man i dag öppet kan tala om rädslan. Detta är också positivt ur föderskans synvinkel eftersom obstetriken härmed erkänner betydelsen av kvinnans upplevelser. Samtidigt påpekar andra att
läkarna ibland verkar undvika att använda sig av diagnosen. Bristen
på entydiga kriterier och definitioner som innebär att det är den
enskilda kvinnan som själv är den som definierar rädslan kan eventuellt påverka viljan att använda diagnosen.

9 SLUTSATSER
År 2003 när arbetet med denna avhandling inleddes talades det
allmänt om förlossningsrädsla i Finland. Begreppet användes som
en självklarhet. Hälsovårdarna på mödrarådgivningsbyråerna remitterade föderskor som led av förlossningsrädsla till förlossningssjukhusens förlossningsrädslopolikliniker, i TV diskuterade gravida
kvinnor och nyblivna mödrar med förlossningsläkare om förlossningsrädsla och kändisar berättade i damtidningar att de lider av
förlossningsrädsla. Drygt tio år tidigare, år 1990 då min äldsta dotter
föddes, var det ingen representant inom mödravården som frågade
mig om jag lider av förlossningsrädsla, det fanns inga speciella
polikliniker vid förlossningssjukhusen för de förlossningsrädda
föderskorna och kändisar intervjuade för kvälls- och damtidningarna tillfrågades inte om de lider av förlossningsrädsla. Förlossningsrädsla har under denna korta tidsperiod etablerats som ett
allmänt använt begrepp som förekommer i allmänt tal. Under sam-

ma tidsperiod har förlossningsrädsla också blivit ett medicinskt
definierat fenomen och vården av förlossningsrädsla har institutionaliserats inom specialsjukvården. I denna avhandling har jag sökt
förklaringar till hur detta har gått till. Hur och varför har förlossningsrädsla blivit en medicinsk kategori? Vilka konsekvenser kan
definierandet av förlossningsrädsla som en medicinsk kategori
tänkas ha?
Uppkomsten av förlossningsrädsla definierad som ett medicinskt problem är ett aktuellt, och hittills outforskat, ämne för en
sociologisk analys av vetenskaplig kunskapsproduktion och -spridning. Denna avhandling utgör en socialkonstruktionistisk ansats i
vilken jag genom en kombination av en kvalitativ dokument- och
retorikanalys av artiklar skrivna av finländska och svenska obstetriker och andra experter, främst psykiatriker och psykologer, vilka
publicerats i internationella, finländska och svenska vetenskapliga
tidskrifter, synliggjort hur den medicinska forskningen ramat in
fenomenet förlossningsrädsla. Analysen av de medicinska texterna
öppnade den svarta låda som fenomenet förlossningsrädsla förefaller vara och visade vilka historiska, sociala och kulturella faktorer
som bidragit till att forma forskarnas uppfattningar om fenomenet.
Jag har också analyserat vilka konsekvenser valet av en viss specifik
inramning av ett fenomen för med sig. Min studie handlar inte om
fenomenet förlossningsrädsla som ett empiriskt fenomen. Den
handlar om hur vetenskaplig kunskapsproduktion går till. Jag har
visat hur den medicinska professionen, tillsammans med andra
experter, i en specifik kontext, genom att använda sig av retoriska
medel, kategoriserar, klassificerar och diagnostiserar och på detta
sätt skapar ny kunskap som genom sin tillkomstprocess definieras
som vetenskaplig. Genom sin status som vetenskaplig kunskap får
forskningens definition av förlossningsrädsla som ett medicinskt
problem vittgående följder. Av avhandlingen framgår att sociala
och kulturella antaganden påverkar vetenskaplig kunskapsproduktion. Syftet med min undersökning har varit att studera dessa
sociala och kulturella antaganden och deras inverkan, inte att bedöma om forskarna, vars artiklar jag har analyserat, har ”rätt” eller
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”fel” eller ta ställning till hur förlossningsrädsla ”borde” definieras.
Med fallet förlossningsrädsla som empiriskt exempel har denna
avhandling haft som avsikt att visa hur vetenskaplig kunskap
skapas och hur denna kunskapsproduktion bidrar till uppkomsten,
etableringen och institutionaliseringen av en ny medicinsk kategori
eller diagnos. I början ställde jag fyra typer av forskningsfrågor;
Hur har förlossningsrädsla skapats som ett medicinskt problem? Hurdana legitimeringsstrategier använder forskarna sig av vid skapandet
av vetenskaplig kunskap? Hurdant klassificeringsarbete gör forskarna
i och med att de skapar en ny medicinsk kategori/diagnos? och Vilka
konsekvenser har det klassificeringsarbete som forskarna gör, för
individer, den medicinska professionen och hälsovårdssystemet? I de
följande avsnitten sammanfattar jag studiens resultat utgående från
mina forskningsfrågor. Jag fokuserar på olika aspekter av kategorisering, klassificering och diagnostisering samt konsekvenser av
dessa handlingar som min analys av den vetenskapliga kunskapsproduktionen som skapat förlossningsrädsla som en medicinsk
kategori har uppmärksammat. Jag inleder med en diskussion om
hur förlossningsrädsla skapats som ett medicinskt problem.

9.1 Rädsla inför förlossningen “upptäcks”
och introduceras som “förlossningsrädsla”
Antropologen Lena Marander-Eklund (2000, 160) som beskrivit hur
förstföderskor skildrar barnafödande noterar att föderskorna som
hon intervjuade, trots att de sällan uttryckligen sade att de var rädda
för att föda, ändå verbaliserade ångest eller oro inför födandet (se
också Homanen 2005). Gravida och födande kvinnor har, av olika
orsaker, högst sannolikt alltid haft och kommer säkert också i fortsättningen att ha dylika känslor av oro och rädsla inför födandet. I
dag definieras och kategoriseras, åtminstone i Finland och Sverige, känslor av oro och rädsla (in)för graviditet och förlossning ofta
som förlossningsrädsla. Hur det gick till att rädsla inför förloss-

ningen introducerades som ett intresseområde för den medicinska
vetenskapen och konstruerades som ett medicinskt problem var
den första av mina forskningsfrågor. I fokus för analysen var forskarnas definitioner av rädsla samt deras metoder för att mäta förlossningsrädsla. Kliniker och forskare inom den obstetriska samt
psykiatriska vetenskapen i Sverige noterade i slutet av 1970-talet
att gravida och födande kvinnor uttrycker rädsla inför förlossningen. Denna ”upptäckt” ledde till att en omfattande forskningsverksamhet om föderskors rädslor inleddes. År 1981 publicerades
en artikel som rapporterar om resultaten av den första svenska
undersökningen, och drygt tio år senare publicerade de första finländska forskarna en artikel om detta ämne. Forskarna betonar att
det är svårt att definiera rädslor, oro och ångest under graviditeten
och inför förlossningen. Denna ambivalens kommer också till uttryck genom att forskarna parallellt med begreppet förlossningsrädsla i sina texter använder många andra begrepp för att beskriva
föderskors känslor av oro inför förlossningen. Den retorik som forskarna valt; att i sina vetenskapliga artiklar ändå ofta använda ett
enhetligt begrepp som förlossningsrädsla för att benämna föderskors
känslor av oro och rädsla inför förlossningen bidrar till att skapa
fenomenet förlossningsrädsla som en distinkt enhet.
Skapandet av olika frågeformulär vars syfte är att mäta förlossningsrädsla kan också sägas bidra till formandet av förlossningsrädsla, som en svart låda. Forskarna har strävat efter att utarbeta
metoder för att kunna identifiera kvinnor som lider av förlossningsrädsla. Till en början användes dessa frågeformulär främst i forskningssyfte, men senare har man också strävat efter att skapa formulär som kan användas inom den kliniska praktiken. Frågeformulären skildras i de analyserade texterna som instrument genom vilka
man kan erhålla objektiv kunskap om förekomsten av förlossningsrädsla. Min analys har emellertid visat att påståendena i dessa
frågeformulär inte är oberoende av sitt sociala och kulturella sammanhang. Formulären har skapats genom ett samspel av sociala
aktörer, verksamma i en specifik nordisk kontext. Det är forskare
som gör medvetna val om vilka frågor som skall inkluderas och
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formulerar dem. De första frågeformulären innehåller huvudsakligen negativt formulerade påståenden och i den första finländska
undersökningen påpekar forskarna att påståendena är godtyckligt
utvalda. Att uttryckligen fokusera på negativa känslor har också
kritiserats av representanter för läkarkåren i Finland i anslutning
till den första finländska undersökningen om förlossningsrädslor.
Den senare forskningen har inneburit att också positivt formulerade
påståenden inkluderats i frågeformulären. Vad som skall anses vara
förlossningsrädsla uppges i de analyserade artiklarna bero på undersökningens ändamål. De enskilda frågeformulären har inga fastslagna gränser för vad förlossningsrädsla är. Det är alltså forskarna
som avgör vad som definieras och kategoriseras som förlossningsrädsla och hur rädslan skall graderas.
Den vetenskapliga kunskapsproduktion som undersökningarna
om föderskors känslor inför graviditet och förlossning innebär har
bidragit till att skapa och introducera begreppet förlossningsrädsla
som ett begrepp som fångar det kliniska fenomen som kvinnors
rädsla inför förlossningen utgör. Genom att inkludera begreppet
förlossningsrädsla som ett intresseområde för den (psykosociala)
obstetriska forskningen bidrar den medicinska vetenskapen och
professionen till att konstruera denna rädsla som ett vetenskapligt
faktum, detta trots att forskningen inte kunnat finna ett entydigt
svar på frågan om hur förlossningsrädsla skall definieras eller vilka
kriterier som bör uppfyllas för att en föderska skall klassificeras
som förlossningsrädd.
Jag har i denna avhandling visat hur förlossningsrädsla, trots
den ambivalens som präglar kunskapsproduktionen, har kommit
att etableras som ett, till synes objektivt, vetenskapligt faktum. De
forskare som studerat förlossningsrädsla påtalar att det är svårt
att bedöma subjektiva upplevelser, att det inte finns en enhetlig
definition och kriterier för vad som skall innefattas i begreppet förlossningsrädsla samt att rädslorna varierar under graviditeten och
från kvinna till kvinna. Sociologen Annika Lillrank (2003), som
undersökt finländska kvinnor som lider av ryggsmärtor och deras
kamp för att bli tagna på allvar av läkare och för att få en diagnos

för sina problem, påpekar att medicinen i allmänhet poängterar
objektiv kunskap och mätbara forskningsresultat. Hon påpekar att
problem som ryggsmärtor som utgör subjektiva upplevelser som
är svåra att beskriva och objektivt mäta utmanar den biomedicinska
kunskapsteorin. Förlossningsrädsla är, liksom ryggsmärta, en subjektiv upplevelse som är svår att objektivt mäta. Ändå har forskningen etablerat förlossningsrädsla som en medicinsk kategori som
innefattar alla slags rädslor under graviditet och förlossning. Rapporteringen i vetenskapliga artiklar framställer kunskapen om fenomenet förlossningsrädsla som objektiv vetenskap.
Förlossningsrädsla som begrepp och diagnos kan beskrivas som
ett gränsöverskridande objekt. Representanter för andra professioner utgår från de medicinska definitionerna på förlossningsrädsla
och reproducerar dessa uppfattningar i sina undersökningar och i
sitt praktiska arbete. Dagstidningar och veckotidningar rapporterar
att många kvinnor lider av rädsla för att föda barn. Kvinnor själva
diskuterar sina känslor av oro inför förlossningen i termer av förlossningsrädsla sinsemellan, på olika diskussionsforum på internet
och i insändarspalter i dagstidningar. Rädsla inför förlossningen
framställs, såväl inom forskning och medicinsk praxis som bland
allmänheten, som en självklarhet. Förlossningsrädsla kan således
sägas utgöra en svart låda. De praktiker och institutioner som bidragit till skapandet av förlossningsrädsla som ett vetenskapligt
faktum, en sanning, är osynliga.

9.2 Kvinnors rädsla inför förlossningen som ett
problem för vården, familjen och samhället
Den medicinska vetenskapens uppmärksammande av kvinnors
rädslor inför förlossningen har som jag visat bidragit till att ett nytt
medicinskt problem – förlossningsrädsla – introducerats och etablerats. I kapitel sex undersökte jag hurdana legitimeringsstrategier
forskarna använder sig av vid skapandet av ny vetenskaplig kun-
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skap. I min analys av vetenskapliga artiklar som presenterar undersökningar om förlossningsrädsla har jag sökt efter retoriska medel
med hjälp av vilka forskarna motiverar sitt intresse för förlossningsrädsla. I de analyserade texterna beskriver forskarna hurdana följder förlossningsrädslan har. Dessa följder kan ses som argument
och strategier med hjälp av vilka forskarna legitimerar sina anspråk
på att förlossningsrädsla är ett fenomen som kräver insatser av den
medicinska professionen; ett medicinskt problem. Som medicinskt
problem är förlossningsrädsla uttryckligen ett dilemma som innebär en utmaning för den medicinska praxisen. Jag har identifierat
sex argument som förekommer i många av texterna; förlossningsrädsla är ett allmänt problem, rädslan är en risk, rädslan kan bidra
till fysiska komplikationer, rädslan kan påverka hela familjens välbefinnande, förlossningsrädda kvinnor kräver ofta att få föda med
kejsarsnitt och förlossningsrädslan har ekonomiska följder.
För det första framhåller forskarna alltså att förlossningsrädsla
är ett vanligt och allmänt förekommande problem. Det är vanligt,
och också förståeligt, att gravida kvinnor är rädda inför barnafödandet som av en av forskarna beskrivs som livsförändrande, fysiskt
riskabelt och omöjligt att ställa in (Sjögren 2003). Men ändå beskrivs
rädslan som problematisk. Förlossningsrädsla beskrivs av föreståndaren för Nordiskt center för klassifikationer i hälso- och sjukvården
som ett ”uppenbart kliniskt problem” (Martti Virtanen, personlig
kommunikation, 22 januari 2004). Den måste således beaktas, såväl
inom forskning som inom praxis. Genom vetenskaplig kunskapsproduktion har forskarna försökt skapa definitioner och kriterier
för vad som skall anses vara förlossningsrädsla och därmed dra
gränser för ”normal” och ”onormal” rädsla. Hur stor andel av föderskorna som anges lida av någon form av förlossningsrädsla varierar
stort i de analyserade artiklarna. Forskningen har uppskattat att
sex till tio procent av alla föderskor lider av allvarlig förlossningsrädsla, men i den första finländska artikeln om fenomenet förlossningsrädsla hävdas det att endast ett par procent av mödrarna inte
var rädda inför förlossningen. Sociologen Joel Best (2001) påpekar
att uppskattningar om omfattningen av sociala problem och andra

liknande statistiska uppgifter tenderar att betraktas som objektiva
och obestridliga. Best (2001) påpekar att antaganden om att statistiska uppgifter är objektiva bortser från de sociala processer som
bidrar till skapandet och spridningen av dessa siffror. Användningen av statistik bidrar också till att legitimera det medicinska
intresset för förlossningsrädsla. Genom att använda sig av statistik
strävar den vetenskapliga retoriken efter att övertyga sin publik
om att förlossningsrädsla är ett problem som kräver insatser av
den medicinska professionen. Användningen av siffror bidrar till
etableringen av vetenskapliga fakta och dessa fakta sprider sig
också till allmänt tal.
Begreppet ”risk” förekommer ofta i artiklarna som handlar om
förlossningsrädsla, och kan beskrivas som ett annat viktigt argument i legitimerandet av medicinens intresse för detta fenomen.
Riskdiskursen är stark inom medicinen, något som tidigare forskning också har betonat (Oakley 1984; Wrede 1991). I de vetenskapliga artiklar som handlar om förlossningsrädsla kan man skönja
hur risktänkandet bidrar till en ny kategorisering av kvinnor som
förlossningsrädda. Genom att definiera förlossningsrädda kvinnor
som en högriskgrupp skapar forskningen ”riskmödrar”. Förlossningsrädsla beskrivs också i de analyserade artiklarna som en riskfaktor som bör kontrolleras, de förlossningsrädda föderskornas
graviditeter är ”riskgraviditeter”. Dessa representationer av gravida
kvinnor utgör retoriska legitimeringsstrategier (Wrede 1997). I
materialet för denna undersökning utgör de ett retoriskt grepp som
bidrar till att medicinens auktoritet i att definiera avvikelse och
normalitet i samband med de känslor kvinnor har inför förlossningen ökar. Forskarna har också framhållit att förlossningsrädda
föderskor ofta rapporterar olika fysiska besvär. Dylika fysiska besvär, som är mer konkreta än psykiska symtom, används också för
att motivera det medicinska intresset för rädslan. En del undersökningar har också undersökt huruvida man kunde förklara rädslan
med fysiologiska faktorer.
Att förlossningsrädsla påverkar den gravida och födande
kvinnans eget välbefinnande noteras i de analyserade artiklarna,
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men det är inte enbart föderskan som medicinen värnar om. I Finland och Sverige har utvecklingen gått mot att främjandet av hela
familjens psykiska och psykosociala välbefinnande fått en accentuerad betydelse inom den institutionaliserade mödravården. Denna
inriktning kommer till uttryck genom att de forskare som intresserat
sig för förlossningsrädsla också betonar att kunskap om förlossningsrädslans orsaker och organisering av vård för förlossningsrädda föderskor kan bidra till att garantera hela familjens hälsa.
Tidigare forskning har också påpekat att medicinen och dess representanter ofta sett modern som ansvarig för hemmets hälsovård
och därmed även mannens och barnens hälsa (Helsti 2000). Att
kvinnor anses bära ansvaret för familjens hälsa reflekteras också i
det sätt varpå deras egna hälsoproblem vårdas.
Ett viktigt argument i retoriken kring varför förlossningsrädsla
är ett medicinskt problem är att föderskor som kategoriserats och
definierats som förlossningsrädda uttrycker önskningar om eller
kräver att få föda med kejsarsnitt. Både den medicinska professionen och samhällsvetare har, i synnerhet under det senaste årtiondet,
världen över diskuterat den ökande kejsarsnittsfrekvensen. I de
nordiska länderna där läkarna i allmänhet intar en restriktiv inställning till kejsarsnitt på andra än rent medicinskt definierade
grunder verkar förlossningsrädsla utgöra ett problem på ett helt
annat sätt än i länder där man har en liberalare inställning till kejsarsnitt. Önskemål om eller krav på kejsarsnitt definieras som problematiska. Läkarkårens etiska regler om att inte orsaka skada samt
de medicinska risker, för både mor och barn, som kejsarsnitt beskrivs innebära används ofta som legitimering för intagandet av
en negativ ståndpunkt inför ”onödiga” kejsarsnitt. Kraven på kejsarsnitt förefaller utmana den medicinska professionens auktoritet
och tolkningsföreträde gällande förlossning.
Kraven på kejsarsnitt hänger ihop med följande ofta förekommande argument för varför fenomenet förlossningsrädsla engagerar läkarvetenskapen och professionen. Av artiklarna framkommer
att förlossningsrädslan också för med sig ökade samhällsekonomiska utgifter; förlossningsrädslan kostar mycket. Föderskornas och

deras familjers välbefinnande betonas i artiklarna, men samtidigt
tillstår man att kejsarsnitt är dyra. Denna aspekt bidrar ytterligare
till att man i de nordiska länderna med statligt finansierade hälsovårdssystem strävar efter att bibehålla en relativt låg kejsarsnittsfrekvens. Det framkommer också av artiklarna att förlossningsrädda föderskor ofta har olika fysiska besvär på grund av vilka de
söker sig till sjukvården, vilket också innebär ökade utgifter för
samhället. Att man valt att institutionalisera vården av förlossningsrädsla inom specialsjukvården, som innebär dyr specialvård, har
däremot inte diskuterats i de analyserade artiklarna.
En del av forskarna noterar också att förlossningsvårdens
ökande medikalisering samt det att man fäster uppmärksamhet
vid kvinnors oro och rädslor inför förlossningen kan vara bidragande orsaker till att förlossningsrädsla kommit att ses som ett
allvarligt medicinskt problem. Kritiska analyser av mödra- och förlossningsvården har påtalat att obstetriken av hävd inte brytt sig
om kvinnors känslor utan främst koncentrerat sig på graviditetens
och förlossningens fysiologiska aspekter. På senare tid har psykiska
aspekter av graviditet och förlossning ändå ägnats mer uppmärksamhet, och beaktandet av att föderskor i dag ger uttryck för sina
rädslor inför förlossningen kunde ses en positiv utveckling inom
den medicinska forskningen om kvinnors reproduktiva hälsa. Jansson (2008) betonar ändå att den psykologisering av graviditet och
förlossning som hon hävdar att skett sedan mitten av 1970-talet
har inneburit en patologisering av kvinnors upplevelser. Man skulle
önska att den medicinska professionen och vetenskapen i större
utsträckning också skulle fästa uppmärksamhet vid att det kan
finnas såväl medicinska praktiker och organisatoriska aspekter som
bidrar till kvinnors oro. Alla orsaker finns inte i de enskilda
föderskorna och deras omgivning.
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Som jag har visat har forskningen under de senaste årtiondena bidragit till att introducera, klassificera och etablera förlossningsrädsla som en medicinsk kategori. Genom att använda sig av
diagnostiska kategorier inkluderade i de medicinska klassifikationssystemen för att förklara problemets art bidrar forskningen
ytterligare till att kategorin förlossningsrädsla institutionaliseras.
Jag har granskat vilka sjukdomsklassifikationssystem och sjukdomskategorier forskarna har använt sig av vid sin kunskapsproduktion. Genom min analys av det klassificeringsarbete som forskarna har gjort när de strävat efter att förklara fenomenet förlossningsrädsla har det tydligt framkommit att den svenska och den
finländska forskningen har gått i olika riktningar. De svenska forskarna har sedan 1990-talets slut undersökt om fenomenet förlossningsrädsla kan definieras i termer av en psykiatrisk diagnos, klassificerad enligt det psykiatriska DSM-systemet. Av de svenska forskarnas artiklar framgår att förlossningsrädsla inte är ett entydigt
fenomen. Efter hand har den svenska forskningen gått längre i sin
definition av förlossningsrädsla som ett psykiskt problem. I ett antal
artiklar från början av 2000-talet kategoriserar forskarna stark
förlossningsrädsla som ett ångestsyndrom; uttryckligen ett tillstånd
som kan definieras som psykisk ohälsa (Zar m.fl. 2002; Sjögren
2003). Forskarna anser att förlossningsrädsla förekommer på en
glidande skala från ingen rädsla inför förlossningen till fobisk
rädsla. Forskningen har också kommit att likställa en svår förlossning med traumatiska upplevelser genom att konstatera att den
förlossningsrädsla som omföderskor uttrycker i vissa fall kan klassificeras som posttraumatisk stress, även om föderskorna inte uppfyller alla kriterier för diagnosen posttraumatiskt stressyndrom.
Trots att den finländska forskningen ursprungligen kom igång
inspirerad av den svenska forskningen har de finländska forskarna
på senare tid i sin forskning inte strävat efter att finna diagnostiska
förklaringsmodeller för fenomenet förlossningsrädsla, varken gen-

om DSM- eller genom ICD-systemet. De originalundersökningar
som forskningsartiklarna beskrivit har främst handlat om att identifiera orsaker till förlossningsrädsla. Förlossningsrädsla institutionaliserades i Finland som en obstetrisk diagnos; O99.80 Förlossningsfruktan, i den nationella versionen av ICD-10 i slutet av 1990-talet.
Detta skedde uppenbarligen på initiativ av en enskild representant
för gynekologkåren i Finland, inte som en följd av vetenskaplig
kunskapsproduktion.
Skillnaderna i hur begreppet förlossningsrädsla konstruerats
och använts i svensk och finländsk kontext är inga tillfälligheter,
utan reflekterar sociala och kulturella skillnader som den här undersökningen bidrar till att åskådliggöra, även om förklaringarna till
dem endast kan antydas. Att det i båda länderna finns en klar förbindelse mellan medicinska kategorier som utvecklas genom
forskning och mödravårdens praxis vittnar trots allt om en viktig
dubbelriktad koppling mellan den medicinska forskningen och
hälsovården. I våra nutida byråkratiska samhällen är klassifikationssystemen centrala agenter just genom att de skapar denna dubbelriktade koppling. Som jag visat i denna avhandling används
klassifikationssystemen ofta som för givet tagna enheter för att
skapa information. Sjukdomar, tillstånd och syndrom etableras och
institutionaliseras med hjälp av diagnoser upptagna i sjukdomsklassifikationssystem. Institutionaliseringen av förlossningsrädsla
i termer av ett medicinskt problem eller en medicinsk diagnos innebär att det medicinska systemet erhåller ett mandat att definiera
och klassificera samt utveckla vård av förlossningsrädsla. För föderskorna innebär institutionaliseringen av förlossningsrädsla som ett
medicinskt problem att det är legitimt att öppet tala om rädslor
under graviditeten och inför förlossningen och söka hjälp av den
medicinska professionen. Vilket sjukdomsklassifikationssystem och
vilken diagnos som används inom kunskapsproduktionen har betydelse för hurdan kunskap som skapas om det undersökta fenomenet. Definierandet av förlossningsrädsla som psykiatrisk respektive obstetrisk kategori har olika konsekvenser; både för enskilda individer och för hälsovårdssystemet. De svenska forskare
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som undersökt om förlossningsrädsla kan kategoriseras som ett
uttryck för posttraumatisk stress eller ett ångestsyndrom har också
påpekat att föderskor eventuellt kan ha svårt att erkänna att de
lider av psykiatriska problem. Det stigma som en psykiatrisk diagnos kan tolkas innebära kan således förklara att såväl föderskor
som läkare föredrar att använda begreppet förlossningsrädsla framom ångestsyndrom eller fobi; diagnoser som antyder ett behov av
psykiatrisk vård.

9.4 En gränsöverskridande rädsla
Min studie av hur förlossningsrädsla introducerats, etablerats och
institutionaliserats som ett medicinskt fenomen utgör ett försök
att visa hur vetenskaplig kunskap är ett resultat av sociala handlingar. Genom att analysera vetenskapliga artiklar om förlossningsrädsla visar jag att det som anses vara förlossningsrädsla konstrueras i tid och rum. Inom medicinsk kunskapsproduktion handlar detta konstruktionsarbete om klassificering och kategorisering.
Klassifikationer och kategorier har alltid konsekvenser. I min analys
av förlossningsrädsla kategoriserat som ett medicinskt problem har
jag visat att det klassificeringsarbete som forskarna gör har implikationer för enskilda individer, den medicinska professionen samt
hälsovårdssystemet. Mitt syfte har varit att genom hela avhandlingen visa hurdana representationer av graviditet och förlossning,
rädsla, kvinnor, familj, mödravården samt relationerna mellan
dessa som skapas genom detta klassificeringsarbete. Forskningen
om förlossningsrädsla har i stor utsträckning fokuserat på att undersöka de enskilda föderskorna, vilket bidragit till att skapa en bild
av hurdana kvinnor som är rädda inför förlossningen. Detta kunde
tolkas i enlighet med tidigare samhällsvetenskaplig forskning som
ofta har beskyllt obstetriken för att objektifiera gravida och födande
kvinnor. Dylika uppfattningar kan delvis även skönjas i texterna
om förlossningsrädsla i och med att kroppens funktioner beskrivs
med mekaniska termer. Samtidigt kan diskussionen om förloss-

ningsrädsla tolkas erbjuda föderskorna en stark aktörsposition i
och med att forskarna för fram att det sist och slutligen endast är
den enskilda föderskan som kan definiera om hon lider av förlossningsrädsla. Den ringa kritik som hittills framförts mot den medicinska och psykologiska forskningen om förlossningsrädsla har
fokuserat på att orsakerna till rädslan främst söks hos de enskilda
föderskorna. Den individorienterade synen innebär att forskningen
förbiser det att en stor andel av föderskorna i vissa av undersökningarna uppgett att de inte litar på personalen som sköter förlossningarna.
Förlossningsrädsla definierat i termer av ett medicinskt problem
implicerar ett vårdbehov. I Sverige där man använder sig av en
vårdmodell bestående av fyra nivåer är principerna för vården av
förlossningsrädsla definierad mer i detalj än i Finland. Förlossningsrädsla som definieras som så allvarlig att personalen på mödravårdscentralen inte kan hantera den behandlas inom specialsjukvården, på de så kallade Auroramottagningarna. I Finland bestämmer varje förlossningssjukhus själv hur vården skall organiseras.
Förlossningsrädsla har inkluderats som en indikation för att remittera föderskor till de speciella ”rädslopolikliniker” som organiserats
inom specialsjukvården. Trots att de finländska forskarna poängterar att förlossningsrädda föderskor i princip borde kunna skötas
inom primärvården och att forskningen har påpekat att förlossningsrädsla kan anges på en glidande skala från osäkerhet till fobisk
rädsla är vården alltså i stor utsträckning koncentrerad till specialsjukvården. Kritiska röster har, som jag i inledningen påpekade,
tidigare höjts mot att mödra- och förlossningsvårdens fragmentering kan innebära att vården i allt större utsträckning koncentreras
till specialsjukvården (Hemminki m.fl. 1990; 1992; Hemminki &
Gissler 2007). Samhällsvetenskaplig forskning har också visat att
kvinnor själva bidrar till medikaliseringen av förlossning i och med
att de gärna använder sig av den medicinska expertis och teknologi
som står till buds (Oinas 2001; Hellmark Lindgren 2006). Att man
valt att koncentrera vården av förlossningsrädsla inom specialsjukvården innebär stora kostnader för samhället. Detta faktum dis-
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kuteras inte av forskarna i de analyserade artiklarna.
Den vård som erbjuds förlossningsrädda föderskor inom specialsjukvården, både i Finland och i Sverige, beskrivs innebära att
man strävar efter att bidra till att föderskorna känner sig lugna och
förtröstansfulla inför förlossningen. Att en del föderskor inte känner
sig lugna eller att de inte känner tillit för personalen har kommit
fram i vissa undersökningar. Att förlossningsvårdens organisering
i våra välfärdssamhällen kunde innehålla element som bidrar till
att föderskor uttrycker dylika tankar inför förlossningen har emellertid inte diskuterats just alls i de analyserade artiklarna. Aktiva
interventioner som till exempel ultraljudsundersökningar har också
beskrivits utgöra en del av vården. Att dessa åtgärder främst används för att visa att man tar hand om föderskorna kan ses som en
bekräftelse på att moderna kvinnor sätter stor tilltro till tekniken
och också gärna själva använder sig av den.
I Finland kom diagnosen för förlossningsrädsla att inkluderas i
den nationella versionen av sjukdomsklassifikationen ICD-10 i
slutet av 1990-talet. Åren strax efter att förlossningsrädsla institutionaliserats som en medicinsk diagnos verkade obstetrikerna inte
ännu ha anammat diagnosen som vedertagen medicinsk indikation
för elektiva kejsarsnitt. Men på basis av klassifikationssystemets
kunskapsskapande roll, torde förlossningsrädsla i dag kunna anses
utgöra en legitim medicinsk indikation. I Sverige, där förlossningsrädsla inte institutionaliserats som en officiell diagnos, har forskare
i sina artiklar (se Sjögren 2003) reflekterat över om rädslan, definierad som psykiskt lidande, kunde anses vara en accepterad orsak
till kejsarsnitt. Betydelsen av officiella diagnoser och klassifikationssystem i våra samhällen åskådliggörs genom att också den
svenska medicinska praxisen, trots att förlossningsrädsla inte skrivits in i den officiella versionen av sjukdomsklassifikationen, har
börjat ange förlossningsrädsla som diagnos då ett kejsarsnitt gjorts
för att föderskan var rädd inför förlossningen (kodad med ICDdiagnosnummer Z91.8 som enligt Klassifikation av sjukdomar och
hälsoproblem 1997 benämns ”Andra specificerade riskfaktorer i den
egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes”).

9.5 Förlossningsrädslans implikationer för
förlossningskulturen
I de föregående avsnitten har jag sammanfattat resultaten av min
analys. I detta avslutande avsnitt diskuterar jag betydelsen av mina
resultat i ett större sammanhang, för vad som kan kallas förlossningskulturen. Med begreppet förlossningskulturen menar jag
mödra- och förlossningsvården och forskningen, såväl den medicinska som övrig forskning som handlar om graviditet och
förlossning, men också kvinnors och mäns vardagliga prat och
massmedias representationer om dessa fenomen. Förlossningskulturen är en del av sitt sociala och kulturella sammanhang och
den formas av många olika aktörer. Det medicinska intresset för
kvinnors rädslor inför förlossningen och skapandet av förlossningsrädsla som medicinsk kategori har påverkat, och fortsätter
att påverka, alla aspekter av förlossningskulturen. Begreppet och
kategorin förlossningsrädsla (re)produceras och konsolideras
ständigt i och med den pågående forskningen. Föreställningarna
och definitionerna av kvinnors rädslor inför förlossningen sprids,
både genom den medicinska praxisen som institutionaliserat
vården av förlossningsrädsla inom specialsjukvården och genom
media, och formar allmänhetens uppfattningar. Dessa föreställningar bidrar således till samhällets medikalisering, vilket innebär
att rädslorna reduceras till individuella medicinska problem och
att de lösningar som erbjuds är medicinska, riktade till enskilda
individer.
Eftersom jag inte gjort en empirisk studie av kvinnors känslor
inför förlossningen kan jag inte heller hävda något om dem. Det är
ändå uppenbart att svenska och finländska kvinnor i dag, jämfört
med år 1990 då jag själv födde min äldsta dotter, talar om graviditet
och förlossning i en förändrad kulturell kontext. Jag själv och andra
föderskor som jag talade med vid den tiden funderade över om
barnet skulle vara friskt och vi var förvisso rädda för olika saker;
smärta, kejsarsnitt och förlossningsskador, för att nämna några.
Men dessa känslor framstod vid denna tid inte för obstetriken som
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”ett uppenbart kliniskt problem”. I dag har dessa negativa känslor
noterats och den medicinska forskningen samt praxisen har bidragit
till att de har fått en fast form: förlossningsrädsla. I slutet av 1980talet och i början av 1990-talet präglades mödravårds- och förlossningsdiskursen i Finland av en debatt om teknologisk kontra naturlig förlossning (Ruusuvuori 1992). Hur man talar om graviditet
och förlossning beror både på personliga erfarenheter och på den
sociala och kulturella kontexten (Mattsson 1998). Förlossningsrädsla är i dag en legitim upplevelse kring graviditet och förlossning, en legitimitet som renderats av den medicinska forskningen.
Trots att utvecklingen innebär att kvinnor får uttala sin oro och
sina rädslor inför förlossningen och får gehör för sina känslor, finns
det även en annan sida av fenomenet. Som min studie har visat
har begreppet och fenomenet förlossningsrädsla etablerats och institutionaliserats som en svart låda. Det används som ett gränsöverskridande begrepp av olika aktörer med varierande intentioner,
vilket innebär att det ständigt ”vandrar” till nya sammanhang och
blir en del av de kulturella föreställningarna kring graviditet och
förlossning. Detta innebär att det finns en risk för att negativa bilder,
framför allt en koppling till rädsla och oro, åtminstone delvis överskuggar andra sätt att konstruera graviditets- och förlossningsupplevelser.
Denna studie bidrar till att synliggöra att förlossningsrädsla inte
är ett självklart fenomen, en ”naturlig enhet”. Jag har genom att
undersöka vetenskap i görande strävat till att dekonstruera den
vetenskapliga kunskapsproduktion som bidragit till att skapa
förlossningsrädsla som en medicinsk kategori, eller ”skapa en svart
låda”. Genom att lyfta fram den vetenskapliga kunskapsproduktionens sociala och kulturella dynamik och de problematiska dragen
i den forskning som hittills bedrivits om förlossningsrädsla luckrar
jag också upp det ”naturliga” i att närma sig och rama in själva
fenomenet medicinskt. Min granskning pekar således på ett flertal
frågor som framtida medicinsk forskning kring fenomenet kan fästa
uppmärksamhet vid för att utveckla en mer reflexiv kunskap. För
att kunna skapa en miljö där alla föderskor kan känna sig trygga

kunde forskningen till exempel granska vilka orsaker föderskor
uppger till att de saknar förtroende för den obstetriska personalen.
Vården av förlossningsrädsla har koncentrerats till specialsjukvården, vilket bidrar till mödravårdens fragmentering och också
innebär ökade samhällsekonomiska utgifter. Forskning om hur man
inom primärvården bemöter förlossningsrädda föderskor och hur
man kunde utveckla denna vård är en annan viktig fråga för den
medicinska och även för den vårdvetenskapliga forskningen.
Förlossningsrädsla som teoretisk konstruktion och empiriskt fenomen torde också kunna erbjuda framtida sociologisk forskning ett
fruktbart studieobjekt. En aspekt som förtjänar uppmärksamhet
och som denna studie helt har förbisett är hur de medicinska definitionerna av förlossningsrädsla stämmer överens med allmänhetens uppfattningar om fenomenet och deras sociala verklighet.
Den medicinska forskningen om fenomenet förlossningsrädsla har
främst gjorts i Sverige och Finland, och denna studie har koncentrerat sig på att jämföra forskningen i dessa två länder. En komparativ studie som jämför den medicinska forskningen i dessa länder
med den i andra länder, som till exempel i USA där forskningen
inte fokuserat på fenomenet och vars hälsovårdsystem avviker stort
från de nordiska ländernas, kunde bidra till förståelsen för hur
sociala och kulturella faktorer impregnerar den medicinska vetenskapen.
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1998b

1998

1998

Sjögren &
Thomassen

Wijma m.fl.

Ryding m.fl.

Ekblad

Ryding m.fl.

Sjögren

Wijma m.fl.

beskriva kvinnors känslor 53 kvinnor intervjuades 2 dagar efter
under en förlossning som akut sektio för att evaluera huruvida
slutade med akut sektio och traumat mötte stresskriteriet för PTSD
utröna om akut sektio kan
anses vara en stressfaktor
för posttraumatisk stress
enligt DSM-IV

Birth

bedöma sambandet mellan 1981 kvinnor fyllde i självutvärderingsformulär vid h 32. 97 av dessa
dels förlossningsrädsla,
allmän oro/ångest/ängslan födde med akut kejsarsnitt och förekomsten av förlossningsrädsla,
och stresshantering under
graviditetens sista trimester allmän ångest och stresshanteringsförmåga jämfördes med 194
och dels ett påföljande akut
kontrollpersoner
kejsarsnitt
frågeformulär till 100 kvinnor
uppföljning av kvinnor som
erhållit individualiserat psy- som lidit av oro inför förlossningen
kologiskt/obstetriskt stöd samt till motsvarande kontrollgrupp
p.g.a. oro inför förlossningen
och att beskriva denna
stödmodell

Acta Obstetricia et
Gynecologica
Scandinavica

Acta Obstetricia et
Gynecologica
Scandinavica

översiktsartikel i tidskriftens
minitema om graviditet och
förlossning

undersöka prevalensen av tvärsnittsundersökning med frågeen PTSD profil efter för- formulär omfattande alla kvinnor som
under en ettårsperiod (i början av
lossningen samt kvinnors
kognitiva utvärdering av 1990-talet) hade fött barn i Linköping,
Sverige
förlossningen

Journal of Anxiety
Disorders

Duodecim

utvärdera en vårdmodell 100 kvinnor remitterade till poliklinik
samt att studera det obstet- jämfördes med en kontrollgrupp
riska utfallet hos kvinnor med
allvarlig förlossningsrädsla

Acta Obstetricia et
Gynecologica
Scandinavica

Psychometric aspects of the
Journal of
Presenterar W-DEQ formuW-DEQ; a new questionnaire Psychosomatic Obstetrics läret för första gången tillfor the measurement of fear
and Gynecology
sammans med en analys av
of childbirth
använda teman, reliabiliteten
och begreppsvaliditeten

Fear of childbirth and
psychosomatic support

Fear of childbirth during
pregnancy may increase the
risk of emergency cesarean
section

«Räätälöity synnytys» –
tasapainoilua äidin elämysten
ja sikiön hyvinvoinnin välillä

Experiences of Emergen-cy
Cesarean Section: A Phenomenological Study of 53
Women

Posttraumatic Stress Disorder
After Childbirth: A Cross
Sectional Study

Obstetric outcome in 100
women with severe anxiety
over childbirth
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2000

2000

2001

2001a

2001b Psychosocial characteristics of
women and their partners
fearing vaginal childbirth

Rutanen

Saisto

Alehagen m.fl.

Saisto m.fl.

Saisto m.fl.

Reduced pain tolerance
during and after pregnancy in
women suffering from fear of
labor

Fear during labor

Synnytyspelot ja niiden
hoitaminen

Raskaudenaikaiset pelot

Näkökulma synnytysten
hoitoon – miksi tamperelaisista naisista vain 10 %
synnyttää sektiolla?

1999

Uotila m.fl.

Factors Associated With Fear
of Delivery in Second
Pregnancies

1999

Saisto m.fl.

artikel som beskriver
graviditetsrädslor i
tidskriftens temanummer
Graviditet och psyke
översiktsartikel i tidskriftens
temanummer
Graviditet och psyke

Duodecim

Duodecim

British Journal of
Obstetrics and
Gynaecology

Pain

intervju av 100 gravida omföderskor
som besökte mödrapolikliniken
p.g.a. allvarlig förlossningsrädsla,
samt retrospektiv undersökning av
sjukhusjournalerna gällande den
första graviditeten och förlossningen

20 kvinnor med och 20 utan
förlossningsrädsla utsattes för ett
”cold pressor test” 1 månad före
förlossningen och 9 månader senare
undersöka personlighets- 278 par fyllde i vissa i artikeln specifidragen och den socio-eko- cerade frågeformulär; kvinnorna 6
olika formulär (vid h 17) och deras
nomiska bakgrunden hos
partners 3 formulär
kvinnor och deras partners
som var rädda för
förlossningen

jämföra smärttålighet hos
kvinnor som beskrivs lida
av och kvinnor som inte
beskrivs lida av förlossningsrädsla

35 först- och 39 omföderskor bejämföra först- och omföderskors upplevelser av förloss- svarade the Delivery Fear Scale
under tidigt öppningsskede och
ningsrädsla under förlossningens tidiga skede samt att innan kvinnorna fått smärtlindring.
studera om denna rädsla var Dessutom undersöktes obstetriska
variabler
en prediktor för mängden
smärtlindring, förlossningens
längd och instrumentell
förlossning och akut sektio

dryfta de särdrag som
präglar vården av förlossning vid Tammerfors
universitetssjukhus i ljuset
av nyare litteratur

Finlands
Läkartidning

Acta Obstetricia et
Gynecologica
Scandinavica

identifiera faktorer som
kan leda till sekundär
förlossningsrädsla

Obstetrics &
Gynecology
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2001c

2001d

2001a

2001b

2002

Saisto m.fl.

Saisto m.fl.

Zar m.fl.

Zar m.fl.

Uotila

Milloin äitiysneuvolalääkärin
hälytyskellojen tulisi soida?

Pre- and Postpartum Fear of
Childbirth in Nulliparous and
Parous Women

Evaluation of the Wijma
Delivery Expectancy/
Experience Questionnaire (WDEQ) as a diagnostic test for
disabling fear of childbirth

A Randomized Controlled
Trial of Intervention in Fear of
Childbirth

Psychosocial predictors of
disappointment with delivery
and puerperal depression. A
longitudinal study

Finlands
Läkartidning

översiktsartikel om hur
läkaren på mödrarådgivningsbyrån skall känna igen
det som avviker från det
normala

undersöka huruvida förloss- frågeformulären W-DEQ A och B
samt STAI som 77 förstföderskor
ningsrädsla står i samband
med ångest i allmänhet och samt 86 omföderskor fyllde i vid tre
tillfällen
med ångest som ett
karaktärsdrag

Scandinavian Journal
of Behaviour Therapy

386 kvinnor fyllde i W-DEQ under h
29-30 och resultaten jämfördes med
resultaten av en intervju enligt vilken
kvinnor klassificerades enligt huruvida de medgav invalidiserande
förlossningsrädsla eller inte

utvärdera W-DEQ formuläret
som ett diagnostiskt test för
att identifiera invalidiserande
förlossningsrädsla i ett sent
skede av graviditeten

176 kvinnor som fått remiss till polijämföra intensiv och
klinik p.g.a. förlossningsrädsla, delakonventionell terapi för
allvarlig förlossningsrädsla des in i två grupper och besvarade
frågeformulär vid tre tillfällen, två
under graviditeten och ett efter förlossningen, kombinerat med obstetriska uppgifter och åtta frågor om hur
nöjd kvinnan var med förlossningen

Obstetrics &
Gynecology

Diagnostic aspects of
fear of childbirth
(diss)

211 kvinnor fyllde i frågeformulär
undersöka i vilken utsträckning personlighetsdrag, (som mätte personlighetsdrag, sociodepression, förlossnings- ekonomiska faktorer, belåtenhet över
rädsla och ångest inför gravi- äktenskapet) en gång före och en
gång efter h 30 samt 2-3 månader
ditet och förlossning och
socioekonomisk bakgrund efter förlossningen. Dessutom insamlades data om graviditeten och
kan förutsäga missnöje med
förlossningen
förlossningen och risken för
förlossningsdepression

Acta Obstetricia et
Gynecologica
Scandinavica
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2003

2003

Ryding m.fl.

Saisto

Finlands Läkartidning
ledare

fastställa prevalensen av
psykiatriska störningar
under graviditetens andra
trimester

undersöka prevalensen av
extrem förlossningsrädsla
samt ångestsyndrom

modifierad version av PRIME-MD
frågeformulär fylldes i av 1734
kvinnor i samband med rutinmässig
ultraljudsundersökning h 16-17

frågeformulären W-DEQ A samt
ASQ I fylldes i vid h 29, diagnostisk
intervju vid h 32

Synnytyspelko – mitä se on?

översiktsartikel om
förlossningsrädsla
översiktsartikel om
förlossningsrädsla
översiktsartikel om riskerna
med kejsarsnitt

Finlands Läkartidning
Acta Obstetricia et
Gynecologica Scandinavica
Duodecim

Acta Obstetricia et
studera förlossningsupp- 53 kvinnor i undersökningsgruppen
An evaluation of midwives’
counseling of pregnant Gynecologica Scandinavica levelse, posttraumatiska (som konsulterat förlossningsrädsloteamet) och 53 i kontrollgruppen
stressymtom och tillfredswomen in fear of childbirth
ställelse med vården hos (som inte konsulterat teamet) fyllde 1nyblivna mödrar som kon- 14 månader efter förlossningen i två
frågeformulär samt besvarade flera
sulterat specialutbildade
öppna frågor om deras åsikt om
barnmorskor för förlossförberedelsen före förlossningen
ningsrädsla

Miten suhtautua ilman lääketieteellistä syytä tehtävään
keisarileikkaukseen

Keisarileikkauksen riskit

2003

Jouppila

Clinical Psychology
and Psychotherapy

Point prevalence of
American Journal of
psychiatric disorders during Obstetrics & Gynecology
the second trimester of
pregnancy: A populationbased study

Saisto & Halmesmäki 2003b

2003

Andersson m.fl.

Relations between Anxiety
Disorders and Fear of Childbirth during Late Pregnancy

Fear of childbirth:
a neglected dilemma

2002

Zar m.fl.

Development of the Delivery Journal of Psychosomatic
beskriva utarbetandet av Studie 1: 92 kvinnor besvarade under
Fear Scale
Obstetrics and Gynecology DFS genom tvådelad studie förlossningen ett frågeformulär med
60 frågor. Studie 2: psykometriskt test
av lista bestående av 10 frågor samt
semistrukturerad intervju med 45 kvinnor under förlossningen för att utforska deras beskrivning av innehållet
av varje fråga

Saisto & Halmesmäki 2003a

2002

Wijma m.fl.
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2003

2004

Sjögren

Saisto m.fl.

Läkartidningen
översiktsartikel om förlossningsrädsla under rubriken
”Klinik och vetenskap”

20 förlossningsrädda och 20 ickeNorepinephrine,
Acta Obstetricia et
studera förekomsten av
förlossningsrädda kvinnor genomadrenocorticotropin, cortisol Gynecologica Scandinavica
norepinephrine, ACTH,
gick ett test där de utsattes för
and beta-endorphin in
cortisol och beta-endorphin
köldinducerad smärta under h 37. 30
women suffering from fear of
hos kvinnor som
av dessa deltog i samma test i
labor: responses to the cold
uttryckte/inte uttryckte
medeltal 41,9 veckor efter förpressor test during and after
förlossningsrädsla före och
lossningen. Blodprov togs i sampregnancy
efter ett test som mätte
band med testet.
köldinducerad smärta

Förlossningsrädsla utmanar
vården
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Bilaga 2
Table I

“Fear of childbirth” questionnaire
Agree

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

I often have difficulty relaxing because I am thinking
of the delivery
I would prefer a cesarean section to an ordinary
delivery
I am afraid that I will scream in an uncontrolled way
during the delivery
I am afraid of rupturing during the delivery
I have had nightmares about the delivery
I have sometimes had phantasies about dying
during the delivery
I am afraid of losing control of myself at the delivery
I am afraid of painful injections and pricks
during the delivery
I have always been afraid of giving birth
I am afraid of being seized with panic at the delivery
I am afraid that the child will be injured or die
during the delivery
I am afraid that the midwife will not have enough time
with me during the delivery
I have sometimes wondered whether my child will grow
so big that it will get stuck and will not be able
to come out
I am afraid that I will not be able to help during
the delivery
If the delivery is difficult I am afraid I will not be able to
love my child from the beginning
The delivery itself is a positive experience (1)
I have sometimes thought of the delivery as
something unnatural
I am afraid that the midwife will not properly
take care of me
I am afraid that the child will turn out to be malformed

yes no
yes no
yes no
yes no
yes no
yes no
yes no
yes no
yes no
yes no
yes no
yes no

yes no
yes no
yes no
yes no
yes no
yes no
yes no

1 Affirmative answer concerning fear on this question is “no”.

Källa: Areskog, Barbro; Kjessler, Bendt & Uddenberg, Nils (1982)
Identification of Women with Significant Fear on Childbirth during
Late Pregnancy. Gynecologic and Obstretric Investigation 13: 100.
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Bilaga 3
Taulukko 4. Erilaisten yleisten pelkojen esiintyminen (%) ja voimakkuus
sekä fobioiden esiintyminen odottavilla äideillä (n=174)
PELON VOIMAKKUUS
kohta- voima- yhteenlainen kas
sä
%
%
%

268
1. Oma huono synnytystekniikka
2. Vastasyntynyt on sairas
3. Synnytyskipu on kestämätön
4. Toimenpiteet synnytyksessä ovat kamalia
5. Yhteistyökyvyttömyys synnytyksen aikana
6. Lapsi vaurioituu synnytyksessä
7. Huono tunteiden hallinta
8. Välilihan leikkaus on kamala
9. Synnytyksen ajoitus epäonnistuu
10. Olen huono synnyttäjä
11. Vaurioidun synnytyksessä
12. Kuolen synnytykseen
13. Synnytys tapahtuu matkalla
14. Joudun naurunalaiseksi synnytyksessä
15. Oma mielenterveys järkkyy synnytyksessä

46,8
24,1
24,3
17,4
18,5
15,1
16,3
12,3
13,3
13,2
9,2
8,7
6,4
5,9
3,5

37,4
18,2
16,7
15,2
11,0
14,0
8,2
10,5
8,7
6,4
6,9
3,5
3,5
1,2
1,8

84,2
42,3
41,0
32,6
29,5
29,1
24,5
22,8
22,0
19,6
16,1
12,2
9,9
7,1
5,3

Källa: Suonio, Sakari; Vartiainen, Heikki; Laasanen, Tuula & Saarikoski, Seppo (1993) Synnyttäjien yleiset ja synnytykseen liittyvät
pelot. Finlands Läkartidning 32: 3136.
(Tabellen är forkortad av P.L. såtillvida att originaltabellen
innefattar korrelationen mellan förlossningsrädslorna och de
allmänna rädslorna och fobierna.)

Bilaga 4
Table I.

Pregnancy Anxiety Scale (I originaltabellen i artikeln finns
även procenttalet för respektive svar på frågorna.)

Has anyone frightened you about having a baby?
Have you read anything that frightened you about having a baby?
Do you fear that you will fall and hurt your baby?
Are you afraid the pain of the childbirth will be bad?
Are you going to ask for pain medicine in delivery?
Do you fear about being cut when the baby is born?
Are you afraid your baby will not be normal?
Are you afraid you will be alone in the hospital?
Are you worried that the doctors may not be friendly?
Are you worried that the nurses may not be friendly?

Källa: Saisto, Terhi; Salmela-Aro, Katariina; Nurmi Jari-Erik &
Halmesmäki, Erja (2001c) Psychosocial predictors of disappointment with delivery and puerperal depression. A longitudinal study.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 80: 40.
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ENGLISH SUMMARY
Fear before Delivery – An Obvious Clinical
Problem?

270

The Construction of Fear of Childbirth as a Medical
Category
This study examines the genesis and development of the conception
and phenomenon of fear of childbirth, defined as a medical problem
in Sweden and Finland. Anxiety and fear before an imminent
delivery has probably occurred among childbearing women at all
times, due to the fact that pregnancy and childbirth always implies
a certain amount of uncertainty and unpredictability. During the
last decades, scientists within a medical context have also shown
interest in women’s fears before childbirth, especially in Sweden
and Finland. Obstetric and psychological research has endeavoured
to define, measure and classify fear of childbirth. This research has
been conducive to the fact that feelings of anxiety and fear in childbearing women are often summed up nowadays into the conception
fear of childbirth. Fear of childbirth has been constructed and
established as a seemingly objective, medically defined phenomenon, and the treatment of fear of childbirth has been institutionalized
within the specialist medical care. In this study I look for explanations
how this has happened. I examine the phenomenon fear of childbirth
as a social construction that depends on its historical, social, and
cultural context. The attention is focused on how knowledge production comes about within medicine. How and why has fear of
childbirth become a medical category? What might the consequences
of the fact, that fear of childbirth has been defined as a medical
category, be for the delivery culture in Sweden and Finland? Thus I
examine how scientific knowledge is created, and how this knowledge production contributes to the genesis, establishing, and institutionalizing of a new medical category or diagnosis.

The research material comprises 45 articles about women’s fear
before delivery, written by Finnish and Swedish obstetricians,
psychiatrists, and psychologists. The articles were published in Finnish, Swedish, and international scientific – medical, psychological,
and interdisciplinary – journals between 1981 and 2003. This thesis
applies a social constructionist approach, in which I by combining a
qualitative document and rhetorical analysis of scientific articles
make perceptible how the medical research has framed the phenomenon fear of childbirth. The frame of reference of the study is
composed of the American sociologist Phil Brown’s (1995) theoretical perspective on medical knowledge production, combined
with Bruno Latour’s (1987; 1999) constructionist approach, which
relates to the research tradition of sociology of science. Latour’s
approach is applied within the sociology of health and illness in
order to examine “discoveries” of disease. Two essential concepts
of Latour’s, science in action and black box, are used to make perceptible the construction of fear of childbirth as a new medical category
in scientific texts, as well as to point to social and rhetorical elements, inherent in knowledge creation.
The phenomenon and the concept of fear of childbirth was
introduced into the Nordic medical research in the beginning of the
1980ies, when Swedish obstetricians and psychiatrists started to pay
attention to the fear before delivery, which pregnant women expressed. Medical research into fear of delivery, which earlier had
been regarded as a private matter, a personal feeling, was started. In
the first article of five, published between 1981 and 1984, Swedish
scientists presented fear of delivery as a “discovery”. These five
articles initiated a comprehensive research into fear of childbirth in
Sweden and inspired Finnish physicians to study fears of Finnish
childbearing women. The first Finnish study was published in 1993.
These early studies “discovered” and introduced fear of delivery as
a common and serious problem, which the medical science has to
take seriously. Since then, the Nordic, especially the Swedish and
the Finnish, research has strived to create definitions and measuring
instruments for fear of childbirth. The scientists emphasize the fact
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that it is difficult to define fears, anxiety and anguish during pregnancy and before delivery, and it has not been possible to agree upon
a uniform definition and homogeneous criteria of what should be
included into the conception. However, the rhetoric chosen by scientists, in which they often use a uniform conception like fear of childbirth in order to name the feelings of anxiety and fear in childbearing
women before the delivery, has contributed to the construction of
the phenomenon fear of childbirth as a distinct unit, as a black box.
The creation of a black box is a social process, which implies that the
scientific contributions made become invisible. The formulation of
questionnaires, in order to estimate the occurrence of and the reasons
for fear of childbirth, can also be said to contribute to the formation
of fear of childbirth. The measuring instruments are described as
instruments, with which objective knowledge about the occurrence
of fear of childbirth can be obtained. However, my analysis has
shown that the statements in these questionnaires are dependent on
their social and cultural context. The questionnaires have been
created through an interaction between social actors in a specific
Nordic context. I have shown how fear of childbirth, despite the
ambivalence that characterizes the knowledge production, has come
to be established as a seemingly objective, scientific fact.
The consequences fear of childbirth is described to have can be
seen as arguments and strategies, with which scientists justify their
claims that fear of childbirth is a medical problem. As a medical
problem fear of childbirth is expressly a dilemma, which signifies a
challenge for the medical practice. Fear of childbirth is pictured as
an obvious clinical problem, and the research has estimated that six
to ten percent of all childbearing women suffer from serious fear of
childbirth. Valuations about the proportion of social problems and
other similar statistical data tend to be seen as objective and indisputable. By using statistics, the scientific rhetoric strives to convince
its audience that fear of childbirth is a problem, which requires contributions from the medical profession. The fear is being constructed
as a risk factor, which has to be controlled. An important argument
in the rhetoric about why fear of childbirth is a medical problem is

that childbearing women, who have been categorized and defined
as being afraid of childbirth, express the wish to have a Cesarean
section or insist upon it. This is considered problematic in a Nordic
context.
By using diagnostic categories included in medical classification
systems in order to explain the character of the problem, the research
furthermore contributes to the fact, that the category fear of childbirth
is being institutionalized. In my analysis of the classification work
done by the scientists in order to explain the phenomenon fear of
childbirth, it is evident, that the Swedish and the Finnish research
have developed in different directions. Finland is the only country,
where an obstetric diagnosis, “099.80 Fear of Childbirth” has been
created, and included into the national version of the international
classification of diseases ICD-10. The inclusion of the diagnosis 099.80
into the Finnish version of the ICD-10 does not seem to be based on
research findings, but is explained by the fact that physicians claim
to have identified a clinical problem, which has to be taken care of.
The Swedish researchers have since the late 1990ies studied, if fear
of childbirth could be defined in terms of other diagnostic categories,
e.g. PTSD or anxiety disorders from another classification system,
the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders by the
American Psychiatric Association. As I have shown in this thesis,
classification systems are often used as given units in order to create
information. Diseases, conditions, and syndromes are established
and institutionalized by means of diagnoses taken up in classification
systems of diseases. The institutionalization of fear of childbirth as
a medical problem or a medical diagnosis also implies that the medical system receives the authorization to define and classify, as well
as to develop treatment for fear of childbirth. For the childbearing
women the institutionalization of fear of childbirth as a medical
problem implies that it is legitimate to talk about fears during
pregnancy and before delivery, and to seek help from the medical
profession. The choice of classification system of diseases and the
choice of the diagnosis used within the knowledge production are
significant for the kind of knowledge created about the studied
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phenomenon. The definition of fear of childbirth as a psychiatric
category has different consequences, for individual persons as well
as for the health care system, than if a definition as an obstetric
category is chosen. The treatment childbearing women have access
to, in Finland as well as in Sweden, is given within the specialist
health care and the attention is focused on the individual childbearing woman. That the organization of the maternity care services
in our welfare states could contain elements, which furthermore
contribute to women’s fear of giving birth, has hardly at all been
discussed in the articles analyzed.
Fear of childbirth is today presented as a matter of course, within
research and medical practice, as well as in the general public.
Practitioners and institutions that helped create fear of childbirth as
a scientific fact, a black box, have become invisible. Fear of childbirth as a conception and a category can be described as a boundary
object, which is constantly being (re) produced and consolidated
with the ongoing research. Notions of and definitions about women’s
fears of childbirth are being propagated, by the medical practice
which has institutionalized the treatment of fear of childbirth within
the special health care, as well as by the mass media, and this models
the perception of the general public. Thus these perceptions
contribute to the medicalization of society, which means that the
fears are reduced to individual medical problems and that the
solutions offered are medical, directed to individual persons. By
having studied science in action, I have deconstructed the scientific knowledge production, which helped create fear of childbirth
as a medical category. By emphasizing the social and cultural dynamics of scientific knowledge production and the problematic features
in the research carried out so far, I also break up the “self-evident”
characteristic in the approach to and the framing of the phenomenon
as a medical category. An important aspect of my work is to show
that scientific knowledge and diagnostic categories are embedded
in their cultural context.
Translation Kristina Nikander-Edgren
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