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Abstract: The purpose of this thesis is to explore perceptions of risk within the 

maternal health care. It deals with how midwives and their patients understand 

risks associated with and around a pregnancy and how they handle it. One of the 

methods to manage risk is to use prenatal diagnosis, which aim is to identify risk 

pregnancies. The focus has been primarily on midwives regarding how they 

transfer their knowledge about risk and prenatal diagnosis to their patients, how 

they give advice and how they perceive the impact it has on their patients and 

their reactions.  
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Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka uppfattningar om 

risk inom mödrahälsovården. Den behandlar hur barnmorskor och deras 

patienter uppfattar risk i samband med och runt en graviditet och hur de hanterar 

denna. En av metoderna för att hantera risk är fosterdiagnostik, vilket syftar till 

att finna riskgraviditeter. Fokus har främst varit på barnmorskor med 

frågeställningar kring hur de informerar om risk och fosterdiagnostik, hur de ger 

råd och hur de uppfattar den inverkan detta har på deras patienter och hur dessa 

reagerar. 
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Inledning 

Under alla tider har graviditet varit ett tillstånd som fört med sig rädsla och oro över de faror 

och risker som det faktiskt kan innebära. I en gynekologibok som skrevs redan hundra år f.v.t 

framställs rekommendationer för hur en kvinna bör agera under sin graviditet, hon bör inte 

bada för varmt, inte bära för tungt, inte äta fet fisk, starka grönsaker och lök. Däremot bör hon 

äta för två och gärna sjunga ofta. (Höjeberg, 2000:36–37) Redan under denna tid fanns det 

som synes rekommendationer för att undvika de faror och risker som en graviditet kan 

innebära. Hos Baribafolket i Benin, en stat i Västafrika, ses en graviditet som så pass farlig att 

”en gravid kvinna är en döende kvinna”. (Höjeberg, 2000:38) Här förknippas alltså graviditet 

med en livsfara. De risker som en graviditet för med sig har med tiden minskat dramatiskt i 

Sverige (Hellmark Lindgren, 2006:33–35). Detta innebär dock inte att risker försvunnit totalt 

och vi använder oss fortfarande av flertalet rekommendationer för att minimera de risker som 

existerar.  

  Graviditet är en av livets stora händelser och det för med sig många tankar och känslor. 

Det kan röra sig om glädjekänslor, att nu ska vi få barn och bli en familj, bland dessa känslor 

rör sig också en rädsla och oro för vad som ska ske. ”Hur ska jag klara detta”, ”tänk om något 

går fel”, ”tänk om barnet är sjukt eller missbildat”. Denna oro är något som de flesta får 

hantera i sin graviditet. Graviditet är alltså inte bara en tid av glädje utan även en av ovisshet 

och osäkerhet.  

 Till sin hjälp att hantera detta finns mödrahälsovården. De flesta gravida kvinnor i 

Sverige idag vänder sig till en barnmorskemottagning. (Hellmark Lindgren, 2006:21) 

Mödrahälsovårdens uppgift är att förebygga eller upptäcka sjukdom hos mor eller barn samt 

att ge de blivande föräldrarna kunskap, stöd och hjälp under graviditeten. Barnmorskeyrket är 

främst ett kvinnodominerat yrke och har varit så i alla tider, från jordemor till barnmorska. 

Barnmorskan är som sagt den som finns med som stöd och hjälp vid graviditeten och som 

delar med sig av kunskap och råd för att lugna de blivande föräldrarna och för att övervaka 

graviditeten, detta gör barnmorskan till en intressant grupp att studera. I denna studie ska jag 

bland annat undersöka barnmorskans erfarenheter av risk i samband med graviditet och hur de 

går tillväga för att hantera dessa risker.   

Syfte/Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barnmorskor och deras patienter uppfattar och 

hanterar risk i samband med och runt en graviditet. Ett sätt att göra detta är att fokusera på 
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fosterdiagnostik, vars syfte är att finna riskgraviditeter. Jag kommer att fokusera min studie 

kring fyra barnmorskor. Mina informanter arbetar på barnmorskemottagningen på 

Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Fokuset kommer att ligga främst på barnmorskorna med 

frågeställningar som berör; hur de informerar om testerna, hur de ger råd och hur de uppfattar 

att deras patienter reagerar. Dessa två ämnen hör ihop då riskuppfattningen i en kultur är 

avgörande för vad som prioriteras.  

Metod 

Forskningsdata har jag samlat in via intervjuer med deltagare som är relevanta för ämnet, i 

detta fall i form av intervjuer med barnmorskor, jag har använt mig av deltagande observation 

på en barnmorskemottagning samt utav litteraturstudier. Jag kommer i denna metoddel ge en 

mer ingående redogörelse för mina metoder.  

 Då jag är intresserad av att studera hur barnmorskorna uppfattar fosterdiagnostik och 

risk så har jag valt att göra samtalsintervjuer (Jfr Esaiasson, 2004:255) och deltagande 

observation då jag finner dessa som lämpliga metoder för denna sorts forskningsfråga. Detta 

på grund av att jag i intervjuerna kan få fram deras personliga åsikter om hur de tänker och 

resonerar kring fosterdiagnostik samt deras riskuppfattning. Deltagande observation ger mig 

ett komplement till intervjuerna, här kan jag se hur de sedan informerar och diskuterar detta 

med sina patienter. (Jfr Agar, 2008:156–157)  

 Intervjuerna har varit av semistrukturell karaktär och jag har format och utvecklat mina 

frågor så att de är öppna för informantens egen beskrivning kring de olika ämnena. Med 

denna struktur blev det möjligt för mig att guida min informant mot vissa centrala frågor som 

var av intresse för min studie, samtidigt som jag lämnade tillräckligt med utrymme för mina 

informanter att uttrycka sig fritt och tillägga frågor och ämnen, utifall att jag missat några 

aspekter som mina informanter fann viktiga.   

 Med denna metod är jag medveten om att det kan bli skillnader mellan deras 

beskrivningar och svar på frågorna men jag anser att dessa möjliga skillnader kommer att 

berika min studie och förhoppningsvis resultera i en mer komplett bild av variationerna 

mellan mina informanter. Jag tycker att dessa skillnader är intressanta eftersom jag får 

personliga reflektioner från informanterna. Det är även positivt då de svar jag får som liknar 

varandra kan ses som en uppfattning för vad som uttrycks på avdelningen och möjligtvis inom 

barnmorskeyrket.  

  Jag valde att intervjua mina informanter på plats på barnmorskemottagningen, detta dels 

för att mina informanter får vara på en plats som de är vana vid, vilket jag tror bidrar till en 
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trygghet för dem. Detta är en fördel för min studie då trygghet och tillit bidrar till bättre 

stämning under intervjun och därmed även till att mina informanter vågar öppna sig och dela 

med sig av sina tankar och erfarenheter. Den andra anledningen till att jag väljer att intervjua 

dem på barnmorskemottagningen är för att jag tror att detta bidrar till positiva följder för mig 

som forskare också. Jag tror att det är lättare för mig att få en klar bild och förstå 

sammanhanget om vi är på den plats mina informanter talar om.  

 Med tillåtelse från mina informanter använde jag mig av inspelningar vid intervjuerna 

och i vissa fall förde jag även anteckningar. Detta för att kunna lägga all fokus på det samtal 

vi förde och för att få en mer flytande dialog.   

 För läsvänlighetens skull har jag valt att i texten återge bearbetat material från mina 

transkriberade intervjuer, med detta menar jag att jag har valt att korrigera talspråk till något 

som ligger närmare skriftspråk. Detta för att jag är intresserad av vad de har att säga snarare 

än hur de uttrycker det.  

Informanter 

Under min observation på barnmorskemottagningen kom jag i kontakt med ett flertal 

barnmorskor och patienter som bidragit till min studie, av dessa personer intervjuade jag 

sedan fyra stycken. Dessa fyra är barnmorskor som alla arbetar på denna mottagning. Jag har 

valt att ge mina informanter fiktiva namn för att de ska ha rätten till anonymitet.  

 Mina intervjuer utfördes på barnmorskemottagningen enskilt med respektive informant. 

Informanten valde själv rum och oftast hamnade vi i deras personliga tjänsterum. Detta ser jag 

som något positivt då de fick en trygghet genom ett känt rum som de vanligen använde vid 

samtal med patienter. Intervjuerna varade i ungefär en timme, ge och ta, de genomfördes vid 

två olika tillfällen i början av december. 

 Som jag tidigare nämnt är barnmorskeyrket ett kvinnodominerat yrke, detta visade sig 

också på den barnmorskemottagning där jag utförde min studie. Av detta skäl är samtliga av 

mina informanter kvinnor.  

Intervju 1: Denna intervju utfördes med en 64 årig kvinna som jag i denna studie kommer att 

benämna som Birgitta. Hon har arbetat som barnmorska i drygt 40 år och har varit på denna 

barnmorskemottagning i snart fem år. Nu arbetar hon främst inom mödrahälsovården vid en 

graviditet, men har under sin tid som barnmorska även arbetat vid förlossningen och på 

eftervården (den vård som ges efter förlossningen). Hon betonar att det som intresserar henne 

är det normala vid en graviditet, och inte så mycket det onormala, att det ska gå bra för 
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föräldrarna och att de ska komma in i sin roll. Hon beskriver en graviditet och dess följd som 

en utav livets största processer och att hon vill stödja i den rollen.  

Intervju 2: Informanten kommer i denna uppsats att benämnas som Christina, hon är 37 år 

gammal och har arbetat som barnmorska i ca 9 år. Hon har arbetat på denna 

barnmorskemottagning under största delen av sin tid som barnmorska. Ett yrke som hon redan 

sen hon var liten vetat att hon var ämnad för.  

Intervju 3: Informanten är en 54 årig kvinna som i denna uppsats benämns som Margareta. 

Hon har arbetat som barnmorska i över 10 år och har sammanlagt arbetat på denna arbetsplats 

i omkring 8 år. Hon påbörjade sin tid som barnmorska på förlossningen men har sedan 

övergått till mödrahälsovården. Detta har fungerat bättre då arbetstiderna är mer kompatibla 

med hennes livssituation men hon säger att det är möjligt att hon i framtiden vill återgå till 

förlossningen.  

Intervju 4: Intervjun genomfördes med en kvinna som i denna uppsats kommer att gå under 

benämningen Ines. Hon är 46 år gammal och har arbetat inom barnmorskeyrket i omkring 30 

år. Hon har tidigare arbetat inom förlossningen men har på denna arbetsplats arbetat främst 

inom mödrahälsovården där hon nu arbetar som ultraljudsbarnmorska.  

Deltagande Observation  

I samband med min studie utförde jag även observationer på barnmorskemottagningen. Denna 

metod anser jag har berikat min studie och givit mig en större förståelse och en tydligare bild 

utav mödrahälsovården på denna mottagning.  

 Min kontakt med barnmorskemottagningen skedde först i samtal med 

verksamhetsansvarige för mottagningen då jag bad om tillåtelse att få komma och göra mina 

fältstudier hos dem. Med hennes hjälp bokade jag in min första observation med en av 

barnmorskorna. Jag informerade verksamhetsansvarige om syftet med min studie och vad det 

var som jag var intresserad av att observera. Utifrån barnmorskornas schema valdes sedan en 

utav dem som jag fick följa under dagen. Detta val baserades på att hon under den dagen hade 

flest relevanta samtal inbokat, dvs. samtal med kvinnor som befann sig i varierande stadier av 

sin graviditet. På detta sätt kom jag i kontakt med Birgitta en av mina informanter som sedan 

gav mig stöd i mitt sökande efter fler informanter.  

 Jag besökte barnmorskemottagningen på Vrinnevisjukhuset ett flertal gånger, för 

observation och intervjuer. Barnmorskemottagningen är placerad på en av sjukhusets gavlar 

och ingångar finns både från sjukhusets korridorer och vid en egen entré placerad mot ett 

skogsområde på ena sidan av sjukhuset. Till barnmorskemottagningen kommer patienter för 
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alla former av mödrahälsovård, vid graviditet och eftervård och även för preventivmedel och 

cellprovstagning (förklaring under nästkommande rubrik). Min observation utförde jag främst 

i samband med gravida patienter och på efterkontroller (förklaring under nästkommande 

rubrik) då detta var det väsentliga för min studie.   

  Då jag fick närvara vid barnmorskornas möten med de blivande föräldrarna fick jag 

flera exempel på hur samtalen dem emellan kan gå till och vad som faktiskt diskuteras. Jag 

fick en bild av hur de informerar och diskuterar risk och fosterdiagnostik, de frågor som var 

viktiga för min studie, men även i vilket sammanhang det sker och det gav mig en bild av 

situationen. Detta hjälpte till att komplettera de intervjuer jag förde med barnmorskorna.  

 Under mina observationer kom jag i kontakt med en stor del av den personal som 

arbetar på mottagningen, i diskussioner och samtal med dem i lunchrummet och vid fikarasten 

kunde jag få ytterliga komplement till min studie. Min närvaro och deras vetskap om syftet 

med min studie förde flertal gånger samtalen in på de frågor som var av vikt för min studie. 

Här kan jag se att min närvaro påverkat de samtal som fördes men detta ser jag inte som 

någon nackdel utan bara som hjälp att lyfta fram tankar som de redan har.  

 Jag anser att de personliga upplevelser jag fick under mina observationer har givit mig 

en klarare bild av mödrahälsovården och därmed ökat min förståelse för det jag valt att 

undersöka i denna studie. Av den anledning så anser jag att mina deltagande observationer har 

varit en viktig metoddel i denna studie som kompletterar de intervjuer som studien främst 

bygger på. (Jfr Agar, 2008:156–157) 

 Jag förde inga intervjuer med patienterna men under mina observationer kom jag i 

kontakt med dem och genom samtalen de förde med sin barnmorska om deras graviditet fick 

jag en möjlighet att få en bild av deras uppfattning av sin graviditet och tankar kring risk och 

fosterdiagnostik. De fick alla vetskap om att jag var där i syfte som student för att observera 

barnmorskans samtal med sina patienter.  (Jfr Agar, 2008:105–106) 

Begrepp och förkortningar 

Anamnes: sjukdomshistoria  

Basprogram: program av tester, information och undersökningar som följs vid en normal 

graviditet när kvinnan är frisk. Individuellt vårdprogram används vid riskgraviditeter. 

Cellprovtagning; är ett gynekologiskt test som görs för att på ett tidigt stadium upptäcka 

cellförändringar, vid livmoderhalsen, som kan resultera i cancer. 

Downs syndrom: En form av kromosomavvikelse  

Efterkontroll: En kontroll som sker 8-12 veckor efter förlossning. Här kontrollerar 

barnmorskan hur tiden efter förlossningen varit, tar vissa tester och gör undersökningar talar 

om framtida planer med preventivmedel och liknande. 

Fosterdiagnostik: Alla de tester vars syfte är att undersöka fostret.  
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IVF: In vitro-fertilisering och är en fertilitetsmetod. 

KUB-Test: en förkortning och står för Kombinerat Ultraljud och Biokemisk 

serumundersökning. Detta är ett test där man utför riskbedömning för olika former av 

kromosomavvikelser 

Morbus Down: den latinska benämningen på Downs syndrom 

NUPP: står för nackuppklaringstest, där riskbedömning för kromosomavvikelse görs utifrån 

en ultraljudsundersökning 

Trisomi 13/trisomi 18: två olika kromosomavvikelser som inte har en hög överlevnadschans. 

Disposition  

Uppsatsen är upplagd i fyra huvudkapitel och ett antal underrubriker där jag strävar efter att 

beskriva uppfattningar om risk inom mödrahälsovården, hur barnmorskor och deras patienter 

uppfattar risk i samband med och runt en graviditet och hur de hanterar den.  

Risk som begrepp inom mödrahälsovården är det första kapitlet, jag har här gjort en kort 

genomgång av tre olika teoretikers syn på risk och vad det grundar sig i. Jag har utgått från 

risk i en koppling till mödrahälsovården där Hellmark Lindgren utgjort ramen för detta 

samband. Som underrubrik har jag ”Samtal om risk på barnmorskemottagningen”, under 

denna rubrik har jag strävat efter att behandla barnmorskornas erfarenhet och generella 

uppfattning kring risk och den riskhantering de möter inom mödrahälsovården. Jag beskriver 

hur begreppet används på den mottagning mina informanter arbetar. Under två underrubriker 

behandlar jag även riskfaktorer och hur barnmorskorna arbetar för att förminska de risker som 

finns. 

Fosterdiagnostik heter nästa kapitel, under denna rubrik beskriver jag den 

fosterdiagnostik som används inom mödrahälsovården idag, vilka tester som finns tillgängliga 

och hur de använts. Som underrubrik behandlar jag barnmorskans uppfattning av 

fosterdiagnostik, hur de upplever dessa tester och de positiva och negativa konsekvenser 

fosterdiagnostiken kan resultera i.  

Mötet med de blivande föräldrarna behandlar hur barnmorskorna informerar om de 

ämnen jag undersöker i denna studie, risk och fosterdiagnostik. Jag redogör för den 

problematik som kan uppstå i informerandet och hur barnmorskorna uppfattar kopplingen 

mellan föräldrarnas syn på risk och fosterdiagnostik. Som underrubrik diskuterar jag mötet 

mellan kulturer. Barnmorskornas upplevelse av differensen på uppfattning av risk inom olika 

kulturer och hur kommunikationsproblematiken gör sig gällande.  

Under rubriken ”Teknik och kunskap” resonerar jag kring teknikaliseringen av 

mödrahälsovården och hur mina informanter upplever detta. Jag behandlar den ökade kunskap 

och det informationsflöde som finns tillgänglig och hur barnmorskorna upplever att detta 

påverkar deras patienter och mödrahälsovården.  
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På barnmorskemottagningen 

När jag först klev in på barnmorskemottagningen en kylig höstdag i november hade jag nästan 

ingen tidigare erfarenhet av mödrahälsovården. Nu skulle jag spendera en hel dag här 

tillsammans med barnmorskor och de blivande föräldrarna. Min första observation spenderade 

jag tillsammans med en barnmorska, jag följde med i hennes arbete och fick möjligheten att 

delta i hennes samtal och undersökningar av de gravida. Under denna dag fick jag delta i allt 

från inskrivningssamtal till efterkontroller så jag fick en stor vidd av de olika samtal som finns 

i det basprogram som barnmorskemottagningen erbjuder de gravida. Under denna observation 

kom jag tyvärr i direktkontakt med min frågeställning. Under en rutinundersökning i samband 

med ett samtal vi förde med en av patienterna uppstod ett problem. När vi skulle lyssna efter 

fostrets hjärtslag kunde vi inte höra några. Vi fick då skicka vidare patienten till ultraljudet 

där vidare undersökningar kunde utföras. Det visade sig sen tyvärr att fostret hade dött i 

magen. Detta var min första dag på barnmorskemottagningen och jag samtalade efteråt med 

den barnmorska som jag gick bredvid, hon kallade detta för en riskgraviditet, en moder som 

hade väldigt högt blodtryck och valde att inte ta sin medicin, hon var även en storrökare. I 

detta fall kom jag också i kontakt med problematiken som kan uppstå i mötet mellan olika 

kulturer, något jag kommer att gå djupare in på senare i uppsatsen. Denna kvinna var inte 

svensktalande och barnmorskan talade om för mig att de hade haft problem att i samtalen få 

henne att inse allvaret med hennes levnadssätt att röka och att inte ta sin medicin. De kunde 

inte övertyga henne om den risk detta innebar. Redan under min första dag på mottagningen 

kom jag alltså i kontakt med de frågor jag var intresserad av att studera, tyvärr skedde det 

under en tragisk omständighet men det fick mig att inse att detta är något de måste förhålla sig 

till på en barnmorskemottagning.   

 Jag kommer här nedan belysa begreppet risk och hur risk behandlas inom 

mödrahälsovården på den barnmorskemottagning där jag utförde min studie.  
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Risk som begrepp inom mödrahälsovården 

Då risk är ett av de begrepp som jag har valt att studera känner jag att det är av vikt att ge en 

kort introduktion i vad som kan räknas in i begreppet. När jag först funderade på detta ämne 

tänkte jag främst på de blivande mödrarnas användning av begreppet. Hur riskfyllt de ansåg 

att en graviditet är och om de olika riskerna som en graviditet innebär var något som de 

reflekterade kring. När jag senare utvecklade min frågeställning tillkom även barnmorskans 

uppfattning av konceptet, vad inkluderar de i detta begrepp. Jag valde att lämna definitionen 

öppen för dem i våra samtal för att få en bild av hur de definierar och vad de inkluderar i 

begreppet risk. Här fick jag flertal variationer och har därför valt att i min studie nyttja dessa 

variationer.  

 Deborah Lupton är en forskare som studerat begreppet risk, hon anser att för att kunna 

studera begreppet är det av stor vikt att förstå att risk är ett sociokulturellt betingat begrepp. 

Det är ett koncept som bör undersökas utifrån en social, kulturell, och i vissa fall även ur en 

historisk, kontext. Fenomenet kan enligt Lupton inte förstås utanför dessa kontexter. Många 

studier och teoretiska perspektiv har formats kring detta begrepp. Det som fokuserats på i 

dessa studier och teoretiska perspektiv är att identifiera risk, kartlägga orsaksfaktorer, 

undersöka hur människor uppfattar och möter olika typer av risk och sist men inte minst hur 

de försöker förminska risker av olika slag. (Lupton, 1999:1-2) Detta är något som jag kommer 

att undersöka i min studie, att identifiera vad som uppfattas som risk inom mödrahälsovården 

och hur de försöker förminska dessa risker.  

 Några av de tidigaste och mest betydande verk kring fenomenet risk är utgivna av Mary 

Douglas som i flera av sina verk behandlat detta begrepp. Hennes riskteorier är grundade ur 

hennes tidigare verk Renhet och fara (1966) där hon diskuterar hur den sociala ordning i ett 

samhälle är uppbyggt på samhällets syn på vad som uppfattas som orent och tabu och därmed 

även är farligt. Hon betonar hur normer kring renhet och smuts skapar kulturella gränser 

mellan människor i ett samhälle och mellan olika samhällen. Ur dessa teorier har Douglas 

senare utvecklat sin teori kring risk. Hon betonar att det handlar om hur folk förklarar olycka. 

Hon har i sitt arbete som antropolog märkt att det finns ett antal olika förklaringar inom ett 

samhälle till varje form av olycka och att det finns vissa specifika följder. Vissa regler som 

ställs för att andra inte ska få samma öde. (Douglas, 1996:5) Här kan vi koppla samman den 

händelse som jag tidigare nämnde om den kvinna som förlorade sitt barn. Vi kan i detta fall se 

att barnmorskan betraktade hennes levnadsätt, dels rökningen och att hon inte tog sin medicin, 

som en förklaring eller bidragande orsak till det som inträffade. Genom att leva på detta sett 
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ökas risken för det inträffade och genom att ge råd och rekommendationer känner de att de 

kan förhindra att detta drabbar andra.  

 Enligt Douglas står ordet risk för fara, men det är ett mer användbart ord då det har en 

känsla av vetenskap bakom sig, någonting som är mätbart. (Douglas, 1996:24–25) Det som i 

ett samhälle identifieras med risk är inte en fråga av att urskilja ren fakta utan en följd av olika 

sociokulturella processer. Det som människor upplever som riskfyllt och/eller farligt, de risker 

de är beredda att ta, vilka de fruktar mest och vilka de ignorerar är kontextuellt och beror på 

kulturella antaganden. Hur risker uppfattas är enligt Douglas kopplat till moralfrågor och hur 

vi bäst organiserar våra sociala relationer. (Douglas, 1966 & 1996) 

 Birgitta Hellmark Lindgren har skrivit en avhandling i temat graviditet, där hon 

behandlar begreppet risk inom mödrahälsovården. Hon påpekar att vi lever i ett risksamhälle 

och att den teoretiska kunskap vi har om risker oftast inte tillhandahållits oss genom egna 

erfarenheter utan att en stor del av den information vi har om risker har tillhandahållits oss 

genom media, tv, internet, tidningar och så vidare. Hon betonar att vi har kännedom om fler 

risker än vad vi någonsin kommer att drabbas av (Hellmark Lindgren, 2006:28–29) Hon 

framhåller att koppling mellan risk och graviditet är stor. Detta då graviditet är ett tillstånd 

som frambringar mycket känslor av ovisshet och osäkerhet. Detta både på ett konkret och 

existentiellt plan, därmed understryker hon att fokusen på risk är stor under denna period.  

 I min undersökning har jag valt att fokusera på hur begreppet risk uppfattas och 

behandlas av fyra barnmorskor som arbetar inom den svenska mödrahälsovården. Även i detta 

fall är det av betydelse att inse hur risk uppfattas olika beroende på från vilken kultur man 

lever i då barnmorskorna i sin verksamhet träffar blivande föräldrar från olika kulturer. Under 

nästkommande rubrik kommer jag att återge hur riskuppfattningen ser ut bland de intervjuade 

barnmorskorna på den barnmorskemottagning där jag utfört min studie.  

Samtal om risk på barnmorskemottagningen 

Under denna rubrik kommer jag att behandla barnmorskornas erfarenhet och generella 

uppfattning kring risk inom mödrahälsovården.  

I sin avhandling skriver Hellmark Lindgren att i samband med risk inom 

mödrahälsovården ligger fokusen främst på att definiera det normala, något som i sin tur 

möjliggör för upptäckten av avvikelser. Att kunna upptäcka riskgraviditet och riskmammor 

för att ge dem extra kontroller och mer hjälp för att förminska riskerna. Hon skriver att de 

faror som graviditet inneburit under tidens gång förskjutits och blivit till risker, något vi 

känner att vi har en möjlighet att kontrollera eller minska. (Hellmark Lindgren, 2006:33–35) 
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Risk var ett återkommande begrepp under hennes fältstudier på en barnmorskemottagning i 

Uppsala. De informanter hon talade med upplevde en oro över att någonting skulle gå fel i 

deras graviditet. (Hellmark Lindgren, 2006:17) Hon anser att den fokus som läggs på risker 

kan vara “ett uttryck för en allmän oro inför det ovissa i att vänta barn”. (Hellmark Lindgren, 

2006:37) Detta kan ta sig i uttryck i detaljerade farhågor om sådant som kan skada fostret. Här 

kan risk vara kopplat till en oro för att barnet är sjukt, att det inte lever, är missbildat, eller har 

en kromosomavvikelse. Detta var något som jag fick bekräftat under min fältstudie. Både 

under de intervjuer jag utförde och under mina observationer var både begreppen risk och oro 

ständigt återkommande. 

 På barnmorskemottagningen där jag utförde min studie var det upplagt så att den första 

kontakt man har med mödrahälsovården sker i ett såkallat ”livssamtal”, detta är en träff som 

försiggår i grupp. Här får man en kort genomgång av mödrahälsovården och vad den har att 

erbjuda under och tätt efter graviditeten. Då detta oftast är det första mötet de gravida har med 

barnmorskemottagningen så blir det även den första gång de kommer i kontakt med de råd 

och tips som finns för att minska risker vid en graviditet. Det var råd om kost, motion, droger 

och alkohol. Det var tydligt att begreppet risk var något som både barnmorskan och de 

blivande föräldrarna funderade och hade åsikter kring. Under detta möte var orden normalitet 

och avvikelse också ständigt återkommande, detta är ord som jag kopplar samman med 

begreppet risk då ett flertal samtal fördes kring exempelvis; vad är risken för en avvikelse, hur 

stor är risken att något inte ska vara normalt. Ordet normalitet förekommer ofta inom 

mödrahälsovården, Margareta Bredmar beskriver hur detta ord ständigt är förekommande i 

alla samtal oberoende på vilken barnmorska som för samtalet, vilka de blivande föräldrarna är 

och på vilken mottagning samtalet äger rum. (Bredmar, 1999:180–185)  

  En återkommande fråga var risken med svininfluensan, vaccineringen var i full gång 

under mina observationer (hösten/vintern 2009) och många av de gravida funderade över både 

risken med att ta sprutan med tanke på biverkningar, de var oroliga för komplikationer och 

hur dessa kunde påverka fostret både gällande att ta vaccinationen och för att få influensan. 

Tankar rörde sig kring om de bör vänta tills de första tre månaderna gått, då risken för 

missfall är mindre. Här kunde jag tydligt se att risker och oro existera och att dessa tankar 

rörde upp känslor i dem. Detta ämne diskuterades även barnmorskorna emellan. Under min 

tid i fält var influensan ständigt omnämnd i media och detta kände barnmorskorna påverkade 

deras arbete, Birgitta nämnde att när media behandlade något nytt som berörde graviditet 

ökade samtalen till barnmorskemottagningen. Detta pågick oftast under några dagar tills den 

värsta oron lagt sig, detta bekräftar även Hellmark Lindgren i hennes studie (2006:68–69). 
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Influensan har emellertid behandlats i media under en lång period och därav har samtalen inte 

riktigt ebbat ut. Det ringer kvinnor som vill ventilera de risker som den kan innebära.  

 I mina intervjuer med barnmorskorna frågade jag om de ansåg att begreppet risk var 

något de stötte på ofta i sitt yrke. Christina formulerade sig på följande vis: ”Det finns ju 

alltid med i medvetenheten tror jag, hos patienter och hos oss också på något sätt, det är väl 

därför som vi gör alla de här kontrollerna, för att minimera riskerna”. Ines uttryckte det: 

”De allra flesta som är gravida har ju en oro att det inte ska vara normalt och det är inget vi 

kan garantera, att något kommer att bli normalt överhuvudtaget” Birgitta talde om saknaden 

av kontroll, hur kvinnan kunde känna under en graviditet och att det i dessa sammanhang 

talades om risk: ”Då har man inte den kontrollen, man kan ju inte kontrollera det som växer i 

magen, det är någonting som man har, man är rädd att barnet inte ska utvecklas eller att det 

ska dö i magen, det kommer upp ibland men jag kan inte säga att det är den stora biten”. 

 De flesta av dem ansåg att ordet förekom rätt ofta men de hade delade meningar om det 

var främst de eller de blivande föräldrarna som nyttjade ordet. Under samtalet jag förde med 

Margareta talade vi rätt mycket om patienternas användning av begreppet, hon ansåg att: ”Vi 

får nog ofta frågan, hur stor risk är det att man får missfall, hur stor risk är det att barnet har 

det eller det, så det är nog ett ganska vanligt uttryck som man träffar på”. Hon ansåg att det 

var främst patienterna som frågar och att hennes användning av ordet var främst i samband 

med den information hon gav kring fosterdiagnostik specifikt kring KUB-testet: ”Att man där 

betonar att det är risken som man kan se, man får inte ett definitivt besked genom KUB-testet. 

Så där använder jag ju ofta uttrycket risk själv men annars pratar ju inte vi mycket om risker 

utan det är mer i frågor framförallt från patienten”. Detta var dock något jag anser att jag 

fick motbevisat under mina observationer på mottagningen och när jag frågade om de olika 

rekommendationer som barnmorskan informerade sin patient om kom det fram att min 

informant främst hade tänkt på riskbegreppet i samband med fosterdiagnostik.  

 Under nästa rubrik kommer jag att behandla hur barnmorskorna tänker och samtalar om 

livsstil som en riskfaktor och jag kommer att redogöra för de rekommendationer som ges för 

att undvika dessa risker. 

Livsstil som riskfaktor 

Sverige har idag ett välutvecklat system av rekommendationer från mödrahälsovården för att 

undvika risker i samband med graviditet och förlossning. Att ta det säkra före det osäkra, både 

när det gäller stora och små risker. Risker under en graviditet har minskat dramatiskt i vårt 

samhälle om man ser till ett historiskt perspektiv och de olika risker som finns har blivit mer 
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specifika. Genom kunskap kan patienter ta ansvar för att undvika en viss form av levnadssätt, 

exempelvis där alkohol förekommer, under en graviditet. (Hellmark Lindgren, 2006:33–35). 

  Rekommendationerna från mödrahälsovården är baserade på livsstilsfrågor. Bland 

dessa finns de tidigare levnadssätt som jag benämnt såsom mat, motion, rökning, alkohol och 

droger. Det finns ett flertal rekommendationer som barnmorskorna är obligatoriska att 

informera om. Denna information sker vid flertal tillfällen, både vid informationsträffen och 

vid de individuella samtalen. Ett stort antal av informationshäften ges i samband med något av 

dessa samtal, detta är häften från livsmedelsverket, statens folkhälsoinstitut, information från 

apoteket angående hur passiv rökning kan påverka under en graviditet och även hur det kan 

påverka barns välmående. Jag fick under mina observationer ta del av de informationshäften 

som de gravida får i samband med sin kontakt med barnmorskemottagningen.  

 Information som ges både muntligt och via informationshäften innefattar ett flertal 

rekommendationerna varav kosten är en av dessa, Birgitta betonar: ”Kosten är viktig, vad 

man äter och när man äter. Vi rekommenderar att de går upp ungefär 10-12 kilo under en 

graviditet, för är det så att man är överviktig och man går upp jättemycket kan det också öka 

risken för komplikationer i samband med graviditet men speciellt inför födandet.” Margareta 

framhåller att man bör äta regelbundet och att det är viktigt att man varken äter för mycket 

eller för lite. En gravid kvinna ska äta som normalt; frukost, lunch, middag, kvällsmat och 

mellanmål. En varierad kost och det bör inte intagas för mycket fett eller socker. I det häftet 

de gravida får ta del av och på livsmedelverkets hemsida kan man läsa om vad som är 

lämpligt att äta och undvika under en graviditet, hur man ska tillaga och hantera maten och 

vad det är för råvaror och livsmedel som medför risker under en graviditet. (URL 1) Här kan 

vi se att en fokus ligger på att förminska risker och genom att följa dessa rekommendationer 

minimeras de risker som finns.  

 Utöver kosten är motion något barnmorskorna propagerar för. En graviditet medför en 

ökad vikt och flertalet kan få besvär med rygg och bäcken. Här är det extra viktigt att röra sig 

rätt, ett sätt för barnmorskemottagningen att hantera detta är att erbjuda vattengymnastik. En 

grupp där barnmorskorna leder träningen, här fokuseras det på avslappning och förberedelser 

inför födandet och en grupp som sjukgymnasten ansvarar för, denna grupp är främst till för 

dem som har mer besvär med rygg och bäcken.  

 Utöver detta har droger, alkohol och rökning fått en stor plats i den information som ges, 

denna debatt har pågått under en lång period. Ines betonar också detta då hon påpekar att 

rökning är något de flesta nu för tiden har vetskapen om att det är farligt. Hon uttrycker det: 

”Fast någonstans undrar jag? Finns det någon som inte vet att det finns risk med att röka, det 
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är ju en risk med att röka i vanliga fall, det kan inte vara främmande för någon” hon betonar 

att de diskuterar detta för att kunna ha en diskussion kring det, då många nästintill vill be om 

tillåtelse att få fortsätta röka. Ines framhåller att många av de gravida gärna ber om tillåtelse 

för att få göra vissa saker under sin graviditet, hon uppfattar att de då känner att om något 

skulle inträffa så var det inte deras fel och ett sådant läge vill de inte ska infinna sig. Hon 

känner att det är viktigt att låta de blivande föräldrarna själva få ta sina beslut då de är vuxna 

människor som ska bli föräldrar, de bör vara kapabla till att fatta sina egna beslut. Hon 

påpekar: ”Det finns inga saker som är förbjudna bara för att du är gravid”. Det är upp till 

var och en att göra den bedömningen, att fatta beslutet att detta vill jag inte göra eller den 

risken är för stor för mig. Bredmar framhåller också att de förmedlas få restriktioner kring 

vardagsaktiviteter, det betonas att den gravida ska leva som normalt, de restriktioner som 

framhålls är främst förknippade med livsstilsfrågor, precis som vi kan se i min studie. 

(Bredmar, 1999:223)  

 Även om dessa rekommendationer är obligatoriska för barnmorskan att informera om så 

upplevde mina informanter att de blivande föräldrarna redan har en bred uppfattning kring 

risk innan de kommer till barnmorskemottagningen. En information som de tror att de fått 

främst genom media och internet. Flera av mina informanter betonar att de upplever att deras 

patienter läser mycket om graviditet på internet och att det ibland kan vara en alldeles 

förvrängd bild av verkligheten kring de risker som finns, information som ej är faktabaserad. 

De känner att deras uppgift är att bemöta denna information och: ”Lägga det på rätt nivå” 

som Christina uttrycker det. Detta är något jag kommer att utveckla senare i uppsatsen under 

rubrikerna ”Mötet med de blivande föräldrarna” och ”Teknik och kunskap”.  

 Utöver de riskfaktorer som kan kopplas samman till vår livsstil finns även biologiska 

riskfaktorer. I nästkommande kapitel ska jag redogöra för några av dessa och hur 

barnmorskemottagningen går tillväga för att hantera dem.  

Biologiska riskfaktorer  

Det finns flertal riskfaktorer som tas i beräkning vid en graviditet. Utöver de livsstilsfrågor 

som jag tidigare behandlat finns ett flertal biologiska riskfaktorer att ta i beräkning.  

En riskfaktor när det kommer till graviditet är kvinnans ålder. Det är allt vanligare i 

dagens samhälle att vänta med att skaffa barn vilket resulterar i att det blir allt fler äldre 

mödrar. Jag frågade mina informanter hur det påverkar mödrahälsovården och om detta kan 

innebära komplikationer. Margareta beskriver: ”Äldre förstföderskor har vi ofta större 

kontroll på, ofta fler besök, kanske fler ultraljud och mer uppföljningar. Vi har väl inget pm 
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som styr men en outtalad policy om att de inte får gå lika länge över tiden så man har lite mer 

koll på slutet”. Hon menar också att det kan visa sig i samband med fosterdiagnostiken då 

risken för skador på barnet ökar med mammans ålder eftersom äggen är äldre. Det kan även 

leda till mer komplicerade förlossningar, vilket resulterar i mer läkarresurser. Christina vill 

lägga fokus på att många äldre oftast har svårare att bli gravida och kan behöva använda sig 

av olika fertilitetsmetoder. Detta menar hon kan resultera i att de känner en större oro när de 

väl blir gravida. Oroliga patienter kan ställa högre krav på barnmorskorna, upplever hon.  

 En annan riskfaktor i en graviditet, kom jag i kontakt med på mina observationer på 

ultraljudsundersökningen, där fick jag vetskapen om att en viktig sak att undersöka under 

ultraljudet är var placenta (moderkakan) sitter. Är den placerad i bakre eller främre 

livmodersvägg så finns det inga problem, det kan dock ta längre tid att känna av barnets 

sparkar om moderkakan är placerad i framvägg. Skulle den däremot vara placerad neråt så att 

den täcker livmodershalsen så kan det innebära komplikationer vid förlossningen och detta är 

något som barnmorskorna behöver ha vetskapen om.  

 Ett sätt att upptäcka och förminska denna typ av risk är via fosterdiagnostik. När man 

gör en riskbedömning i samband med KUB-testet måste vissa av dessa riskfaktorer tas med i 

beräkning. Alla kvinnor har en bakgrundsrisk och den är baserad på kvinnans ålder och på 

graviditetslängden, alltså hur långt gången kvinnan är i sin graviditet. I denna beräkning ingår 

också om det är en IVF-graviditet eller om kvinnan vid tidigare graviditeter haft ett foster med 

kromosomavvikelser samt kvinnans vikt och rökvanor. Om det visar sig att kvinnan röker 

måste det kompenseras för detta i riskbedömningen. Detta då rökning förändrar de värden 

man undersöker i hormonproverna. Ines förklarar det på följande vis: ”Det blir ganska stora 

skillnader i värdena faktiskt, det blir bättre värden om man röker, det låter lite konstigt men 

det är tydligen så att värdena förändras på det sättet i blodproven”. Vilket gör att testet inte 

visar rätt resultat. KUB-test är endast ett av de test som erbjuds, jag kommer att förklara dessa 

tester under rubriken ”Fosterdiagnostik”.  

 Det framkom under mina observationer att det finns föräldrar som ansåg att det talas 

alldeles för mycket om risker. Efter mötet med en av patienterna fick jag veta av barnmorskan 

att denna kvinna upplevde att det var för många kontroller och tester, hon kände att dessa inte 

var nödvändiga och önskade att man kunde vända fokusen från riskerna och fokusera på att 

det kunde gå bra.  

  Här kan vi se en koppling mellan patientens uppfattning av risk och de 

fosterdiagnostiska testerna. Denna kvinna valde att inte fokusera på de risker en graviditet 

innebär och ville därför inte göra de olika fosterdiagnostiska tester som erbjöds.  
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 Fosterdiagnostik kan alltså kopplas samman med vår uppfattning kring risk. 

Fosterdiagnostiken används som ytterligare en metod för att förminska risker, utöver de 

rekommendationer som ges. Jag frågade mina informanter om de kunde se någon koppling 

mellan fosterdiagnostik och kvinnans uppfattning av risk. Christina ansåg att de flesta vill 

göra så många tester som möjligt, detta tror hon grundar sig i en oro då det inte finns några 

garantier för att allting kommer att gå bra varken med graviditet, förlossning eller med barnet. 

Ines bekräftar detta, hon poängterar att det är många som kommer till 

barnmorskemottagningen och säger: ”Jag vill göra allt”. Hon upplever att väldigt många tar 

ultraljud för att vara en: “allena saliggörande metod som kan upptäcka allt som kan vara fel 

och så är det definitivt inte”. Det tror båda två att detta grundar sig i kvinnans oro över sin 

graviditet.  

 Margareta vill belysa ämnet från en annan vinkel, hon säger att de flesta trots allt väljer 

att göra tester och att det snarare är de som inte vill genomgå tester som har en bestämd 

uppfattning och är övertygade om sin ställning. Det kan grunda sig i tankar såsom: ”Jag vill 

inte veta det här, blir det på detta vis så blir det så och då är det meningen, då tar vi det som 

det är”. Hon menar att testerna oftast ses som så självklara att de flesta därav väljer att 

genomgå dem. Vilket även Hellmark Lindgren bekräftar. (2006:100) 

 Ett sätt att förminska eller upptäcka riskerna är att göra de kontroller som erbjuds under 

ens graviditet, de kontroller som går ut på att undersöka fostret benämns som fosterdiagnostik. 

Detta är något som naturligt kopplas samman till våra uppfattningar av risker då testerna 

skapas som en följd av detta, ett hjälpmedel för oss att hantera och förminska de risker som vi 

upplever. I nästkommande del kommer jag beskriva fosterdiagnostiken tydligare, dess syfte 

och vad det innebär, samt barnmorskans uppfattning av dessa tester.  
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Fosterdiagnostik 

Från att förut ha varit en undersökning som erbjöds till kvinnor över en viss ålder eller om det 

fanns ärftliga sjukdomar i ens familj, d.v.s. till riskgrupper och riskgraviditeter, till att nu 

erbjudas till alla gravida, blir fosterdiagnostik till ett väldigt intressant fenomen att studera. 

 I socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport upplyses om hur det idag är möjligt att 

genom den medicinsk-teknologiska utvecklingen undersöka foster före födseln. Ca 95% av 

alla gravida väljer att genomgå en rutinmässig ultraljudsundersökning, där en av 

anledningarna idag är att undersöka missbildningar på fostret utöver den vanliga anledningen 

som är att undersöka hur långt gången man är i graviditeten. (Socialstyrelsen, 2001:133) 

 Jag kommer här att ge en förklaring av fosterdiagnostik där jag ska förtydliga vilka 

former av fosterdiagnostik som finns, vilket deras syfte är och hur de används inom 

landstinget. Detta känner jag är betydande för att öka förståelsen kring vad dessa tester 

egentligen innebär och hur de används.  

 I Östergötland erbjuds vanligtvis två ultraljudsundersökningar, den första i vecka 11-14 

och den andra under vecka 18-20. (URL 2) Mina informanter betonade att det främsta syftet 

är att se att det är aktivitet i magen, att det finns ett barn där och att det ser normalt ut. Detta 

innebär bland annat att det är så stort som det förväntas vara, det är viktigt att veta 

graviditetslängd speciellt mot slutet, avgöra om man behöver tänka på att sätta igång kvinnan 

pågrund av att hon börjar bli överburen, något som kan vara riskfyllt. Att upptäcka avvikelser 

under graviditeten och finna eventuella fosterskador är också ett av testens syfte.  

 Utöver ultraljudsundersökningar finns det ett antal andra fosterdiagnostiska tester. 

Utvidgad fosterdiagnostik tas till ifall tidigare ultraljudsundersökningar visat någon form av 

missbildning eller om man misstänker att fostret kan lida av en ärftlig åkomma. Detta är en 

vidare ultraljudsundersökning där man kontrollerar fosteranatomin och/eller fosterhjärtat. 

(URL 3) 

 KUB är en förkortning och står för Kombinerat Ultraljud och Biokemisk 

serumundersökning. Detta är ett test där man utför riskbedömning för olika former av 

kromosomavvikelser. En av de avvikelser man testar för är Down´s syndrom. Risken för att 

barnet ska få Downs syndrom ökar i samband med moderns ålder, därför har det tidigare varit 

vanligt att man erbjudit alla kvinnor över 35 år att genomgå ett fostervattenprov. KUB är dock 

ett nytt test där man kan undvika riskerna med ett fostervattenprov som medför en missfallrisk 

på 0.5-1 %. Här kan vi se att tekniken i sig också kan medföra en risk. En risk som de nu 

försöker förminska genom att använda sig av ett annat test. KUB-test utförs genom att man 
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först tar ett blodprov på den gravida kvinnan där man analyserar två olika hormoner. Efter 

detta görs ett ultraljud där man gör ett så kallat NUPP-test, här undersöks en vätskespalt i 

fostrets nacke. Dessa två tester är sen avgörande i riskbedömningen där man genom ett 

dataprogram mäter risken för kromosomavvikelser. Tillsammans med moderns ålder och vikt 

väger man in svaret på de två tester man gjort och får då fram om fostret har en hög eller låg 

sannolikhet till att ha Downs syndrom. Om det visar sig att det finns en hög sannolikhet för att 

fostret har denna kromosomavvikelse så erbjuds kvinnan att ta ett fostervattenprov. (URL 4) 

Syftet med fostervattensprovet är att leta efter kromosomavvikelser, det är en del av en 

utredning för att ge mer underlag vid fastställandet av en diagnos och därmed för fostrets 

vidare prognos. Detta test utförs tidigast i den 15.e graviditetsveckan. (URL 5)  

 I samband med fosterdiagnostik och främst då KUB-testet är risk ett ord som används 

regelbundet. I detta test gör man en riskbedömning och därav är det en stor användning av 

ordet risk. Ines framhåller att: ”Vid den tidiga undersökningen där pratar vi mycket om 

riskbedömning och riskkalkyl, just för kromosomavvikelse, så där är det centralt”.  

 Dessa tester, främst KUB-testet har skapat en stor debatt. Under rubriken 

”Barnmorskornas uppfattning av fosterdiagnostik” kommer jag att redogöra för hur de 

barnmorskor som jag har intervjuat uppfattar dessa tester och om de upplever att det finns 

några etiska och moraliska dilemman kring dem.   

Barnmorskans uppfattning av fosterdiagnostik 

Under mina intervjuer fick jag en bild av barnmorskornas uppfattning av fosterdiagnostik. De 

kände sig alla väldigt kluvna, främst inför KUB-testet, de fosterdiagnostiska metoder som de 

använt under en längre tid såsom ultraljud ställde de sig mer positiva inför. Angående KUB-

testet framför Birgitta att: ”Det är en jättesvår debatt och det är nog många utav oss som 

ifrågasätter ibland” Hon anser att det är positivt att ultraljudet finns att tillgå men att själva 

NUPP-testet är ett etiskt dilemma. Hon anser att det har förts en allt för ensidig debatt om 

detta och hon nu uppskattar att det har kommit en annan debatt ” om det är det värsta att få ett 

barn med morbus down”. Det största problemet med detta test verkar enligt mina informanter 

vara att det endast är en form av avvikelse som kan upptäckas, risken för 

kromosomavvikelser. Rayna Rapp, en antropolog som studerat fosterdiagnostik citerar i en av 

sina böcker en av hennes informanter, efter att testet visats negativt ”Well, now I know 

enough to know that my fetus doesn´t have three things. That doesn`t tell me very much” 

(Rapp, 1999:15) Margareta uttrycker sina tankar som följer  
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”jag är lite kluven där, för jag kan nog tycka att det är lite märkligt att man ska titta 

just efter kromosomförändringar för att det finns ju så mycket andra skador, andra 

missbildningar, sjukdomar, det finns så mycket annat och det blir så väldigt 

utpekande på något sätt. Jag tänker på de människor som lever i samhället som har 

kromosomförändringar, att man plötsligt till varje pris ska leta upp dem som har det, 

så man ska få möjligheten att välja bort dem. Det kan jag tycka är lite ruggigt”. 

 

Även Ines tycker att detta är en svår fråga, hon säger sig förstå de som väljer att göra testet för 

att få en så stor vetskap om deras kommande barn som möjligt. Hon känner sig kluven då hon 

anser att:  

”Alla har rätt att födas, fast samtidigt så vill man ju att det barn man får ska få ett så 

bra liv som möjligt. Morbus Down tycker jag inte är en orsak att göra ett avbrytande 

men däremot är det trisomi 13/trisomi 18 som inte är förenat med överlevnad så kan 

det ju kännas mer okej att avbryta den graviditeten, likadant stora hjärtfel. Men det 

är jätte svårt för frågar du en person som kan vara multihandikappad så kan de tycka 

att de har ett jättebra liv, så jag kan inte bedöma vad som är ett bra liv egentligen. 

Det är så svårt och jag har funderat fram och tillbaka så många gånger”. 

 

Här kan vi följa deras resonemang, de känner sig alla kluvna inför de test som de är 

obligatoriska att erbjuda men trots detta betonar mina informanter att det inte är deras uppgift 

att vare sig rekommendera eller avböja någon att göra dessa tester. De understryker vikten av 

en professionalism där fokus ligger på att ge en sådan fullständig information som möjligt och 

att påpeka att det är föräldrarnas val. Ines utrycker sig: ”Det är svåra ställningstaganden för 

föräldrarna också men det är trots allt de som är gravida” även Birgitta betonar vikten av att 

det är ett beslut föräldrarna själva måste fatta: ”Det är inte deras liv jag lever utan det är 

deras, de lever det tillsammans, de ska bli en familj, jag ska ge information men jag ska 

aldrig ge ett beslut”.   

  Även om alla mina informanter var kluvna inför testet så kunde de även se att det har en 

positiv sida. Christina vill påpeka detta: ”Jag tycker det är positivt, även om det är någonting 

som avviker så är det ju väldigt bra för patienten att få reda på.” Hon betonar att det kan 

hjälpa dem att förbereda sig och vill även påpeka att alla som får ett negativt besked inte 

väljer att göra ett avbrytande i sin graviditet: ”Det är ju inte så att det behöver leda till att 

man tar bort fostret, ibland kan det göra det om det är någonting som inte barnet kan leva 

med, om man vet att barnet ändå inte kommer att klara sig”  

 Birgitta kunde se fördelar i de skillnader som finns nu jämfört med innan KUB-testet 

erbjöds, förut var tillgången till detta test baserat på ålder, då i form av fostervattensproven 

som erbjöds för kvinnor över 35 år eller om de haft någon ärftlighet inom familjen. Hon 

underrättade om att flertal kvinnor som då var ett par år yngre ifrågasatte varför de inte fick 
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göra någon undersökning för att se om barnet har kromosomfel. Nu erbjuds alla att göra 

testerna vilket hon kan se som mer rättvist och just för att man nu slipper att göra 

fostervattenprov som har den ”benägenhet att man kan få ett missfall utav det så det är ju en 

fördel att göra ett ultraljud”. Införandet av KUB-testet har minskat risken för missfall i 

samband med fostervattensprov. Med detta test behöver inte lika många genomgå 

fostervattensprov.   

Ines som själv arbetar som ultraljudsbarnmorska betonar skillnaden i antalet ultraljud 

som nu utförs, sen KUB och NUPP-testet infördes. ”Vi har nästan ökat på 

ultraljudsundersökningarna runt 1600-1800 undersökningar per år så det är lite mer att 

göra, vi försöker bli fler så att vi ska kunna ta hand om alla ordentligt”. Detta kan vara ett 

problem då alla barnmorskor inte utför ultraljud, det krävs det en speciell utbildning för och 

nu när KUB-testet och NUPP-testet nyss införts har de på barnmorskemottagningen inte 

hunnit lära upp tillräckligt många än, men Ines ser optimistiskt på det: ”Vi har varit för få men 

det ska nog bli bra”. 

 KUB-testet har alltså införts för att minska en potentiell risk som vi anser finns, risken 

att få ett barn med kromosomavvikelser. Det kan ge oss en vetskap som kan ge oss tid i att 

förbereda oss inför det som komma skall men det kan även ge ett besked vissa inte känner sig 

redo för och då kan det resultera i ett avbrytande av graviditeten. Detta test innebär moraliska 

och etiska dilemman, detta var något alla mina informanter kunde intyga. Under en av mina 

observationer, på lunchen, satt jag vid ett bord med några av personalen på mottagningen. 

Samtalet handlade om etik och moral. Var dessa tester etiskt rätt att utföra, hur argumenterar 

man för och emot dem? Vid bordet satt även sjuksköterskor och sjukgymnaster som precis 

som jag inte har någon utbildning gällande fosterdiagnostiken. Ingen hade något klart svar, 

det enda de kunde fastställa var att dessa tester endast hade möjligheten att visa en 

riskbedömning för att ett foster ska ha kromosomavvikelse, främst Downs syndrom, och att 

genom att erbjuda dessa tester så skapas även den etiska frågan; att varför ska det vara möjligt 

att ta bort ett barn med detta syndrom när så många andra handikapp inte kan fastställas? Här 

såg personalen en framtida risk, hur folk i framtiden kommer att uppfatta personer med 

Downs syndrom och deras föräldrar, kommer de att få det tufft och kommenteras då de inte 

valt att genomgå en abort och valt att låta sitt barn leva ett liv med Downs syndrom?  

Under min observation fick jag även närvara vid ultraljudsundersökningar med flertal 

patienter, här fick jag möjligheten att tala med andra barnmorskor, även de resonerade om 

problematiken med detta test: ”Ibland känner man sig som Gud fader själv” sade en av dem 

då hon talade om det etiska dilemmat med att utplåna ett visst syndrom.  
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Det finns inga enkla svar och jag kände att jag ville utforska etik och moral, i samband 

med fosterdiagnostik, ytterligare och valde att diskutera detta med mina informanter. Som jag 

tidigare beskrivit så känner de sig alla kluvna inför fosterdiagnostiska tester, de kan finna 

både positiva och negativa konsekvenser med dem. Vi talade om de interventioner som kunde 

göras om avvikelser upptäcktes vid fosterdiagnostiken och hur detta kunde rädda liv på både 

barn och moder, hur extra kontroller kunde införas och förflyttningar kunde ske till 

specialister. Detta kan vara något som räddar liv men Margareta anser att det trots allt inte 

finns någon moralisk plikt att utföra dessa tester: ”Jag känner att det är varje förälders beslut 

om det ska göras eller inte, inte någons moraliska plikt”. Däremot kunde hon möjligtvis se att 

det var mödrahälsovårdens moraliska plikt att erbjuda testerna. Hon vill att det ska finnas kvar 

”en ödmjukhet inför livet, så här är livet, allt är inte alltid bra”. Ines kunde också känna att 

det var en moralisk plikt för dem att utföra, hon uttrycker sig ”Om vi nu återgår till 

ultraljudet som syftar till att så tidigt som möjligt upptäcka avvikelser och sen att man efter 

det planerar resten av graviditeten så att säga för att det ska bli så bra som möjligt”.  

Då KUB-testet var något alla mina informanter upplever problematiskt och känner sig 

kluvna inför ville jag veta hur det känns för dem att vara tvungen att erbjuda detta test.  

Birgitta framhåller: ”Jag tror att jag har kommit till den ståndpunkten att jag informerar om 

vad det finns för möjligheter och vad landstinget erbjuder, sen så litar jag på föräldrarna, för 

de är de som ska bli föräldrar det är upp till dem att sen ta ett beslut. Jag lägger inga 

värderingar i det, så jag har ingen svårighet med det.” 

Ines understryker att det är viktigt att vara professionell oavsett vad hon själv tycker och 

tänker om dessa tester: ”De åsikterna måste jag lämna hemma, för det är inte min sak att 

bedöma vad andra ska göra, utan jag är ålagd att göra den här undersökningen och det är 

nog så att vi får göra saker inom sjukvården som vi inte är helt överens med själva”. Hon 

betonar hur stor vikt det är att låta patienten själva fatta detta beslut: ”Det är ju inte jag som 

ska ta hand om det sen resten av livet så att säga, så jag måste stötta föräldrarna i det 

beslutet som de tar, jag får inte lägga in egna värderingar i det”. Hon framhåller att det är 

många som frågar vad hon som barnmorska rekommenderar. Hon delger att det enda svar hon 

kan ge är att hon inte kan tycka någonting, det ända hon kan göra är att: ”Tillge informationen 

så sakligt som det nu möjligtvis går”.  

 Detta är ett annat problem som kom upp när vi diskutera barnmorskans uppfattning av 

testerna. Hur det kan vara problematiskt att få föräldrarna att förstå syftet med testerna och 

vad de egentligen får svar på när de genomgår exempelvis ett KUB-test, Margareta kände att 

det kunde vara ett problem med att testerna finns. Hon formulerade sina åsikter kring testet på 
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följande vis: ”I vissa fall kan de invagga i någon sorts falsk trygghet, alltså det gäller att vara 

jätte noga med informationen, om de inte har lyssnat riktigt noga så kan de tro att; har vi 

gjort det här testen får vi ett friskt barn och det finns aldrig några garantier, för det kan vara 

andra saker och det kan hända saker vid förlossningen som gör att det iallafall inte går riktigt 

som man har tänkt sig”. Under nästa rubrik kommer jag att redovisa för och utveckla hur 

mötet med föräldrarna utspelar sig och vad mina informanter fokuserar på i deras samtal med 

patienterna. 
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Mötet med de blivande föräldrarna 

Informationen kring fosterdiagnostik framställs vid flertal tillfällen till de blivande 

föräldrarna. Under intervjuerna bad jag mina informanter förklara hur de informerar om dessa 

tester. Birgitta förklarar att de erbjuder patienterna en tid att komma på en allmän information 

på barnmorskemottagningen. Där tar de upp graviditeten i stort, hur man mår, varför man mår 

som man gör, vad som händer i magen och hur det växer. De diskuterar hur graviditeten 

påverkar både psyket och den fysiska biten i kroppen och informerar om livsstilsfrågor såsom 

mat, motion, rökning och alkohol. Det är vid detta samtal som patienterna oftast får den första 

informationen kring fosterdiagnostik. Under mina observationer deltog jag på ett av dessa 

möten, på detta möte var det en grupp med förstagångsföderskor och deras partners. Vi satt i 

ett rum där stolar satts fram i rader framför en bildskärm. På skärmen pågick ett bildspel där 

den information jag tidigare nämnt framgick. I detta bildspel fanns även information kring 

fosterdiagnostik. Här meddelades att det i basprogrammet erbjuds två ultraljud under en 

graviditet. Det första ultraljudet i vecka 11-14, under detta ultraljud har man även möjligheten 

att göra ett KUB-test där man mäter nackspalten på fostret och tillsammans med ett blodprov 

gör en riskbedömning för kromosomavvikelser. På det andra ultraljudet görs ytterligare 

undersökningar där man tittar närmare på eventuella missbildningar. Detta var den 

information som framlades under detta möte. Vidare information får de på sina individuella 

inskrivningssamtal. På ett inskrivningssamtal tas en anamnes på vilka de är och vad de 

behöver/vill ha för hjälp och stöd under graviditeten. På detta möte görs även vissa kontroller 

och blodprover. De får även tillgång till information via informationshäften och papper som 

tilldelas dem under något av dessa möten och de rekommenderas också att läsa fakta på 

hemsidan och fundera och diskutera hemma. 

 Flera av mina informanter kommenterade den problematik med att få föräldrarna att till 

fullo begripa vad syftet med dessa tester är och vad det är som de faktiskt får reda på. 

Margareta uttryckte att: ”Det som vi informerar om och fokuserar på det är just det här att 

det man gör vid det här kubtestet, eller det man får svar på, det är alltså risken för att barnet 

har en kromosomförändring och om man har en siffra som är över en viss nivå där så gör 

man ett fostervattensprov så det är två (tester, mitt tillägg) att ta ställning till och kanske fler 

ändå”. Det viktiga är enligt henne och mina andra informanter att vara tydliga i att det här 

testet går ut på att göra en riskbedömning av kromosomförändringar, det är det enda man får 

reda på. Mina informanter finner det också extra viktigt att i dessa samtal upplysa föräldrarna 

om testet betydelse. Margareta uttrycker det: ”Det som är viktigt att förmedla är just det här 
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att vad är det som man får svar på, vad ställs man inför”. Även Christina betonar denna vikt, 

hon säger att de måste ”Upplysa paret om att det är ganska viktiga beslut ändå, ska man göra 

det här KUB-testet så ska man ändå veta vad det handlar om och vad det är för beslut det kan 

leda till i förlängningen. Det är ju inte bara att ta ett test, du måste ju veta vad du vill göra 

med den informationen sen”.   

 Denna problematik diskuteras också av Adelswärd och Sachs, de framhåller att tilldela 

information är en komplex uppgift, samtidigt som rätt information måste ges för att skapa rätt 

förståelse för vad testet visar så måste informationsgivaren även undvika att oroa patienten. 

(Adelswärd, Sachs, 2002:41) De påpekar att uttryck för matematisk sannolikhet är 

svårförståeliga och att många patienter visar tecken på att inte förstå när risk diskuteras, de 

har svårt att riktigt förstå vad begreppet risk innebär och risk för vad? Riskbedömningar måste 

översättas till ett nytt sammanhang, med detta menar de att omvandla det till en 

vardagskunskap. (Adelswärd, Sachs, 2002:35, 63) 

 När jag ställde frågan; är det något speciellt ni tänker på när ni informerar om dessa 

tester svarar Ines: ”Ja vi vill ju att de ska förstå vad de ger sig in på”. Detta var något som jag 

uppfattade var en problematik som de är tvungna att handskas med. Det uppfattar att många 

av de föräldrar som de talar med inte begriper vikten med dessa beslut, de är inte förberedda 

på att testet kan visa en avvikelse. Ines uttryckte detta på följande vis: ”De går dit för att på 

ett positivt besked”. Hon fortsätter: ”Vi försöker alltid poängtera att IDAG ser det normalt ut, 

det vi kan bedöma idag ser normalt ut, jag kan inte ge dig några garantier för framtiden.” 

 Ytterligare en problematik var att de flesta föräldrar nästintill tror att testen är 

obligatoriska, något även socialstyrelsen bekräftar. (Socialstyrelsen, 2001:138–139) De 

uppfattar att dessa tester är en del av den vård barnmorskemottagningen ger och att det ska 

utföras. Margareta betonar att det är viktigt att som barnmorska vara tydlig i informationen 

om att det är frivilligt: ”Det här är inget obligatoriskt, det är inget man måste göra utan det 

är ett val man gör själv. det är viktigt att man tänker igenom det, man ska inte göra det för 

någon annans skull utan för sin egen eller för familjens skull, hur man nu än tänker. Inte för 

någon annans eller för samhällets skull för det vore ju otäckt om man trodde det”. Margareta 

kunde uppleva att föräldrarna kunde känna en tyngd på sig från samhället att agera på ett visst 

sätt: “Jag tror att en del kan uppfatta det så att samhället kräver att man gör det här för att 

det blir en ekonomisk belastning på samhället, man vill inte ha de här sakerna som inte riktigt 

flyter på, det kan bli kostsamt” Hon säger att hon inte vill låta cynisk men att hon tror att 

anledningen till att man inför alla undersökningar inte grundar sig i att man vill vara snäll mot 

föräldrarna utan att det finns ett visst samhällsekonomiskt intresse bakom det.  
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 När man genom ultraljud eller annan fosterdiagnostik upptäcker avvikelser så är detta 

oftast väldigt påfrestande och svårt för de blivande föräldrarna, det ställer krav på en väl 

fungerande organisation runt omkring som erbjuder dessa föräldrar den hjälp de behöver både 

på ett medicinsk och psykologiskt plan. Ultraljudsundersökningar är frivilliga och ska inte ge 

någon skada på fostret. Det är beslutat att barnmorskorna ska ge en detaljerad information 

kring de olika tester som finns, där fördelar, nackdelar och testet syfte ska framgå. De skall 

även informera om testernas begränsningar. (Socialstyrelsen, 2001:138–139) 

 Ett besked om att ens väntande barn bär någon form av missbildning är oftast ett väldigt 

svårt besked och som jag tidigare nämnt är det av stor vikt att vården erbjuder ett bra stöd runt 

omkring. Här har både barnmorskan en viktig roll i att ge all nödvändig information men även 

kuratorn har en stor roll. Ett sådant besked tar tid att bearbeta och i dessa fall erbjuds 

föräldrarna att få samtala med barnmorskemottagningens kurator. Detta är något som är 

frivilligt för föräldrarna men viktigt för vården att erbjuda. Dessa samtal anpassas efter 

föräldrarnas önskemål och möjligheten till uppföljande finns vid ny graviditet. (URL 3) När 

en avvikelse inträffar är det de blivande föräldrarnas val om hur de vill gå tillväga, om de vill 

fortsätta graviditeten eller göra ett avbrytande. Mina informanter upplever att avgörandet för 

deras beslut kan kopplas till deras personliga erfarenheter och inställningar, att det är många 

faktorer som spelar in. Christina upplever att: ”Det beror på vad de har för inställning och på 

vilken avvikelse det är, vad man är för person vad man har jobbat med och vad man mött för 

något i sitt liv”. Det tror att det är individuellt för person till person. Birgitta understryker: ”Ta 

in det här med religion, den spelar också in i det här”. Hon talar om att religionen kan vara 

avgörande för ens uppfattning om liv och abort. Andra faktorer som diskuterades var om det 

fanns tillgång till en sannolik prognos för barnets framtid, hur förhållande är mellan paret, är 

de överens och stöttar varandra.  

 Under mina intervjuer diskuterade vi informanternas erfarenheter och om de utifrån 

dem kunde se någon koppling mellan föräldrarnas beslut och deras tidigare syn på risk. 

Margareta upplevde att hon kunde se denna koppling: ”Det finns en del som är alldeles på det 

klara med att de bara vill ha ett friskt barn, där man hör från början att vi gör det här (testet, 

mitt tillägg) för att om det skulle vara något så gör vi ett avbrytande, då vill vi inte fullfölja”. 

Här menar hon att paret redan innan var oroliga för den risk som finns att barnet kan ha en 

missbildning och att de därför beslutade att göra testet för att de bestämt att de inte vill ha ett 

barn med missbildning. Margareta säger att det kan vara ”belastande för hela familjen att få 

ett barn som inte är friskt eller så kan det vara att man känner att man är rädd för det 

främmande och att man aldrig skulle klara av situationen” Hon menar att det i vissa fall är 
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väldigt bestämda medan andra är mer tveksamma. Christina säger sig se ett samband då en 

tidigare oro över risken kan förvärra beslutet och göra det svårare. Om det är någon som har 

haft många trassliga graviditeter, kanske många missfall eller tidigare haft ett foster med 

missbildning och de då gjort ett avbrytande. Hon upplever att de av dessa skäl är väldigt 

oroliga. Deras tidigare upplevelser och oro över risken gör deras beslut besvärligare. 

 I denna del har jag beskrivit hur uppfattningen av risk kan kopplas samman till våra val. 

Uppfattning av risk skiljer sig beroende på tidigare erfarenheter och utifrån vår tankevärld. I 

nästkommande del kommer jag att gå in på hur risk i samband med graviditet kan upplevas av 

människor med en annan kulturell bakgrund.  

Mötet mellan kulturer 

Som antropologstudent är jag självfallet också intresserad av mötet mellan olika kulturer och 

mellan olika kulturers uppfattning av vissa fenomen. Detta var något som jag kom i 

direktkontakt med i min studie, vilket jag tidigare beskrivit. Av den anledningen valde jag 

också att undersöka detta fenomen djupare. Hur uppfattar man risk i olika kulturer och 

upplever man risker med graviditet på samma vis? Detta är en stor fråga och i denna studie 

har jag endast haft möjligheten att undersöka hur mina informanter uppfattar att deras 

patienter som har härkomst från andra kulturer uppfattar risk. Det som mina informanter var 

överens om var att det som orsakar de mesta problemen i detta möte är 

kommunikationsproblematiken. Kulturer delar in världen med olika ord, på de sätt som är 

relevant för deras specifika kultur. ”Språket påverkar vad vi ser hos och vilken aspekt vi 

anlägger på det betraktade” (Adelswärd, Sachs, 2002:36–38) Detta bekräftades även av mina 

informanter, Ines anser att den kan vara en problematik då vissa av de ord vi använder oss av 

inte finns på deras modersmål: “Det är svårare med dem som inte har svenska som 

modersmål, att få fram informationen ordentligt och vad de olika undersökningarna är för 

någonting, för vissa utav språken, har vi fått reda på av våra tolkar, har inte ens ord för det. 

Då är det inte så lätt”. Ytterligare kommunikationsproblematik kan grunda sig i våra skilda 

erfarenheter och olika uppfattning av saker och ting. Sachs skriver att många människor med 

annan etnisk bakgrund som kommer i kontakt med svensk sjukvård inte har haft tillgång till 

hälsokontroller i sitt eget hemland. (Sachs, 2007:182) Birgitta nämner också detta i vårt 

samtal, hon säger att hon upplever att de är mer noga med att de ska bli omhändertagna då: 

”Man kanske är van att i vissa länder få jobba för att bli undersökt och få jobba för att få en 

bra vård och det kan komma i uttryck ibland här, att man känner att man måste stå på sig”. 

Det kan påverka i det motsatta, det som vi uppfattar som självklart och ser som god hälso- och 
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sjukvård kan innebära stora problem för människor med andra kunskaper och kulturell 

bakgrund. (Sachs, 2007:183) Här vill jag återigen koppla samman det fall som jag beskrev i 

inledningen angående den kvinna som förlorade sitt barn. Trots att barnmorskan vid 

upprepande tillfällen försökte få henne att inse vikten i att komma på sina kontroller och att ta 

den medicin hon fick utskriven så valde kvinnan att inte göra detta. Hon kände själv att de 

piller hon fått utskrivna fick henne att må dåligt och hon såg inte anledningen till att fortsätta 

ta tabletter som fick henne att känna sig dålig. Detta är något som Sachs bekräftar i sin 

forskning hon beskriver att gå till läkaren när man inte känner sig sjuk är för många, med 

annan kulturell bakgrund, något jätteförunderligt. Att vi har medel att undersöka människans 

inre och upptäcka sjukdomar som inte märks utåt uppfattas som märkligt. Denna teknik kan 

även förklara för en att man är frisk fast man känner sig sjuk, detta kan få dem att förundras 

över den vård vi har. (Sachs, 2007:182) 

 Kommunikationsproblematiken var de alla överens om, de hade emellertid delade 

uppfattningar om den skillnad de upplevde i de uppfattningar som människor från olika 

kulturer har kring risk vid en graviditet. Margareta betonar att tanken om risk kan skilja sig 

och att de finns skilda uppfattningar om vad som upplevs som farligt. Exempel på detta kan 

vara att man inte får sova på mage och att man inte får ha samlag när man är gravid. Detta är 

något som Douglas bekräftar att vad vi människor upplever som riskfyllt och farligt beror på 

kulturella antaganden. (Douglas, 1966) Margareta upplever att en del kvinnor med annan 

kulturell bakgrund, kan vara mer oroliga för att det gör ont, för den egna kroppen och att 

någonting ska vara fel med deras egen kropp. Hon upplever att kvinnor med svensk bakgrund 

ofta är mer oroliga för att något ska hända barnet. Hon vill dock förtydliga att detta kan vara 

missuppfattning utifrån de kommunikationsproblem som existerar. 

Ines upplever också att skillnaden ligger i olikheter i tankevärldar. Hon upplever att vi i 

grunden upplever risker med graviditet på samma sätt men att vi uttrycker oss olika. En 

skillnad hon upplevt är att de som inte har svenska som modersmål, tar mer definitivt på 

fosterdiagnostiken. Hon betonar återigen de svårigheterna i att få patienter att begripa vad 

dessa tester innebär. Det är svårt när det inte förstår riskbedömning och vad det är. Hon 

betonar att de gravida med svensk härkomst också har detta problem, hon framhåller att även 

om de innan undersökningen betonar att det är en riskbedömning, ingen sanning utan endast 

en riskbedömning så ser patienten det som en sanning: ”Så fort som vi sagt till kvinnan att du 

har en ökat risk då tar hon det för sanning, kanske inte till 100 % men väldigt många” Hon 

framhåller att denna problematik ökar då patienter har utländsk härkomst och kan orsaka 

svårigheter då ett avbrytande av en graviditet inte finns med i deras tankevärld. Detta 
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resulterar i att: ”De satt sig i en situation där de blir tvungna att ta ställning till något sådant 

och då har vi ju misslyckats i informationen där” 

 Birgitta upplever att kvinnor med en annan kulturell bakgrund i regel ser graviditeten 

mer som något normalt i livet. I vårt samtal kom det fram att hon anser att vi har mycket att 

lära från dem och inte bara tvärtom: “Vi är inte experterna” säger Birgitta skrattande. Sachs 

framhåller att de kulturella uttrycken för hälsa, sjukdom och medicinsk verksamhet förändras 

i möten mellan kunskapsvärldar. Detta är en kontinuerlig process som sker i mötet mellan 

medicinsk utbildad personal och människor med helt andra kunskaper” (Sachs, 2007:181)  

 Något annat som kontinuerligt förändras är tekniken. I nästa kapitel kommer jag att 

behandla hur tekniken och kunskapen kan påverka riskmedvetenheten.    
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Teknik och kunskap 

Under senare tiden har det uppkommit en mängd med ny teknik, främst sedan 1970-talet och 

framåt. (Bredmar, 1999:226) Detta har även påverkat mödrahälsovården, tester som förut inte 

varit möjliga finns nu att tillgå. Detta påverkar människors uppfattning av olika ting och 

företeelser, en sak som förändrats är vår uppfattning av risk. Jag ska i denna del beskriva hur 

tekniken kan påverka riskmedvetenheten och hur mina informanter ser på teknikaliseringen av 

mödrahälsovården. 

 Biomedicinsk teknik influerar vårt sätt att tänka kring kroppen, hur vår uppfattning av 

den ser ut, vår beskrivning av den och hur vi använder den. Med ny teknik ökar våra 

valmöjligheter, vi får vetskap om saker och ting som vi tidigare inte haft möjligheten till. 

Hellmark Lindgren beskriver att det som vi tidigare uppfattat som ”fact of life” inte längre är 

definitivt. (2006:21) Teknik och kunskap har blivit självklara delar i vår vardag och är inte 

längre något vi reflekterar mycket kring. (Hellmark Lindgren, 2006:26) Det är lätt att uppfatta 

de positiva konsekvenserna utav teknikens utveckling. De allt fler och avancerade apparater 

som konstrueras räddar liv och resulterar i en ökad kunskap. (Bredmar, 1999:228) Tekniken 

ses därmed som en resurs inom medicin och då självklart inom mödrahälsovården. Syftet med 

den är att upptäcka avvikande inslag, att urskilja missbildning. Den kan ge ett underlag vid 

riskbedömningar och hjälpa till att kontrollera utvecklingen av riskgraviditeter (Bredmar, 

1999:284) Detta är positiva konsekvenser och kan i vissa fall vara livsavgörande. Under min 

tid i fält blev jag uppmärksammad om de negativa konsekvenser tekniken kunde ha på 

mödrahälsovården. 

 Som jag nämnt lever vi idag i ett risksamhälle, den kunskap vi har kring risker har vi 

oftast inte fått genom egna erfarenheter. Media har givit oss kännedom om fler risker än vi 

någonsin kommer drabbas av. (Hellmark, Lindgren, 2006:28–29) Den kunskap vi fått och den 

teknik vi utformat ökar människors uppmärksamhet av risker och därmed ökar även oron. 

(Hellmark Lindgren, 2006:17) Detta är något jag fick bekräftat genom min studie. Vid flera 

av de samtal jag förde med de gravida som jag mötte under mina observationer kom detta 

ämne upp. Flera av dem hade tankar kring hur denna kunskap kunde öka ens oro. En av 

kvinnorna som vid sin tidigare graviditet inte hade möjligheten att göra KUB-test, då det på 

den tiden erbjöds i form av fostervattensprov till kvinnor över 35 år, upplevde att hon nu när 

detta erbjöds kände en större oro. Nu var denna risk något hon plötsligt var tvungen att 

reflektera över. Under hennes tidigare graviditet då detta inte var aktuellt tänkte hon inte på 

riskerna kring kromosomavvikelser, men helt plötsligt blev detta en verklighet och något som 
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var en risk. Hon sade sig kunna förstå betydelsen med dessa tester men att hon hade en 

önskan att det fortfarande inte skulle vara en möjlighet under hennes graviditet då det bara 

ökade hennes oro. Under mina intervjuer med barnmorskorna tog jag upp detta och frågade 

hur de uppfattade teknikens påverkan i denna fråga. Mina informanter kunde bekräfta detta, 

de ansåg att testerna existens kan skapa en oro, det får patienten att fundera på saker som de 

aldrig skulle fundera på annars. Detta bekräftas av Bredmar som skriver ”genom att det 

normala finns som ett förväntat värde så finns även avvikelsen som en möjlighet” (Bredmar, 

1999:288)  

 Margareta identifierade ytterligare ett problem, hon upplever, som jag tidigare nämnt, 

att många kan uppfatta att dessa tester är obligatoriska, att det är något som samhället har 

bestämt att alla måste göra och att det då måste det vara en stor risk och något väldigt farligt. 

Här kan vi koppla in Douglas tankar kring människors uppfattning av risk, jag har tidigare 

beskrivit att ett samhälle har flertal förklaringar till varje form av olycka och att det finns 

vissa specifika saker som följer denna förklaring. Vissa regler som ställs för att andra inte ska 

få samma öde. (Douglas, 1996:5) Det här testet skulle kunna ses som en sådan följd, vi har 

uppmärksammat en risk och genom att göra detta test försöker vi förhindra att denna risk 

uppstår. Detta tests existens framkallar naturligtvis tankar som: ”Oj, då är det nog en stor 

risk”, säger Margareta. Hon upplever att testets existens lätt kan uppfattas som en markering. 

Bredmar berör också detta, hon framhåller att när tekniken bedöms som nödvändig av 

barnmorskorna kan det uppfattas att den framhäver det extraordinära med en graviditet. 

(Bredmar, 1999:224) Birgitta betona att erbjudandet av dessa tester framkallar mer tankar 

kring om det är ett friskt barn eller inte. Detta resulterar enligt henne i att graviditeten inte får 

vara i lugn och ro på samma sätt. Christina kunde hålla med i detta påstående men betonande 

emellertid att hon tror att detta var mer vanligt när de påbörjade användningen av 

fosterdiagnostiska tester men att de flesta nu redan är insatta i vad som erbjuds. Alla mina 

informanter medgav som jag tidigare nämnt att testets existens är en svår fråga och att det 

finns många som tycker att det är jätte bra att testerna finns för då vet man att allt är bra. Som 

vi kan se påverkar teknikens möjlighet att upptäcka avvikelser vårt riskmedvetande, men den 

kan också ses som en trygghet då man med hjälp av den kan eliminera oro. (Bredmar, 

1999:288–289) 

 Enligt mina informanter har tekniken en stor betydelse idag. De flesta av dem var 

överens om att eftersom tekniken är så pass avancerad idag så förlitar vi oss mycket på den, 

detta kan både vara positivt och negativt. Margareta uttrycker det: ”Både de blivande 

föräldrarna och personalen i viss mån förlitar sig på tekniken”, hon säger att ibland kan den 
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ta överhanden och att den ibland kan invagga oss i en falsk trygghet. Alla mina informanter 

betonar vikten av att lyssna på sin kropp och att de lägger stor vikt i det kvinnan själv säger. 

Margareta ser dock problemen med det och säger att även om kvinnan vet att hon bör lyssna 

på sin kropp så kan det komma ”lite i skymundan med all teknik”. Även Ines säger sig mött 

problematik med att tekniken kan ta överhanden ibland, att många gravida förlitar sig på 

tekniken i första hand, hon säger: ”En vanlig kommentar är faktiskt, ja de hittade ju inget fel, 

men jag mådde inget bra. Jag tror att man är lite styrd av vad vi säger och gör här faktiskt 

istället för att tänka: jag ska testa det här och se om inte det här blir bättre”. Som tidigare 

nämnt säger alla mina informanter att även om tester och värden visar bra så kan det finnas 

andra orsaker som gör att kvinnan känner att hon mår dåligt. Det är då viktigt att diskutera 

och försöka reda ut detta. ”Det kan bero på olika faktorer, oro, nervositet och liknande, då 

det är mycket som står på spel vid en graviditet, det rör sig mycket i huvudet” säger Birgitta. 

Christina vill också understryka att även om tekniken har en stor betydelse så ser hon den inte 

som avgörande.  Hon talar om de individuella möten de har inför föräldraskapet, att de träffas 

i en halvtimma varje gång och samtalar, hon betonar att föräldrautbildningarna och många 

undersökningar, där man känner med sina händer hur barnet ligger vartefter graviditeten, inte 

har någonting ”med själva tekniken att göra egentligen”. De vill alla framhålla att det är en 

kombination och att de inte låter tekniken ta överhanden.  

  Medicinsk teknik är ett viktigt redskap för barnmorskorna i det hälsoövervakande 

arbetet säger Bredmar, (1999:221) Jag bad mina informanter under intervjuerna att resonera 

kring teknikaliseringen av mödrahälsovården, ser de den som positiv eller negativ?  Birgitta 

framhåller: ”Alltså samhället ändras … vi måste ju anpassa oss.” Hon framhäver att det inte 

finns någon tvekan om att tekniken är bra och att den går hand i hand med resten. ”Vi måste 

ha kunskap ordentligt att göra det här andra, tekniken ska inte överta men den ska vara ett 

hjälpmedel för oss”. Christina anser också att tekniken finns som ett hjälpmedel: ”Jag 

upplever det som positiv hjälp”. Margareta anser att det är positivt för att det förenklar mycket 

och att det sparar tid. Det kan leda till att ett barn får en bättre livskvalitet för att man kan sätta 

in tidiga insatser i förväg men hon vill återigen betona det som jag tidigare behandlat att 

tekniken kan skapa oro och att det kan invagga människor i en falsk trygghet.  

 När jag frågar Ines om teknikaliseringen svarar hon: ”Jag tycker att det är lite negativt 

för barnmorskeyrket och även obstetriker, det är händerna det sitter i, man ska använda 

tekniken, den måste finnas och det är jätte bra att den utvecklas men du ska hela tiden gå 

tillbaka och känna, känna och klämma”. Hon fortsätter: ”Jag tycker att det är lätt att lita för 
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mycket till apparater. Det ska vara till hjälp men det får inte styra. Definitivt ska vi använda 

tekniken som finns absolut, man får inte lita på den till hundra procent”. 

 Något som kan kopplas samman med tekniken och dess utveckling är kunskap och 

information. Det är nu lättare än någonsin att ta del av information, genom media, internet 

tidningar och så vidare. Som tidigare kommit fram kan detta påverka de gravida och alla mina 

informanter betonar vikten av att lära sig sålla bland all information som finns att få tag på. 

Birgitta vill återigen påpeka den hysteri som funnits kring svininfluensan: ”Vi har talat om 

detta i månader och det har varit så mycket oro bland kvinnorna, de har inte mått bra. Det 

finns de som har kommit och sagt att det har dödsångest inför det här.” Här anser hon att 

informationen tagit överstyr och att den inte varit saklig. Hon vill framhålla att: ”Information 

kan vara styrd för andra intressen för att påverka i ett samhälle och nu när vi har så mycket 

teknik och så mycket informationskanaler som bara liksom sprider sig, då blir det mycket 

påverkan på människor, på både gott och ont”.  

 Christina betonar det positiva med informationen: ”Det är bra att det finns, att det är en 

debatt om det, det leder väl alltid till någon förbättring”. Hon tror inte att det ökar oron kring 

graviditet då det alltid finns en viss oro kring att vara gravid.  Margareta instämmer, hon anser 

att information i övervägande är positiv naturligtvis: ”Att folk är informerade om att man inte 

ska röka eller dricka under en graviditet och det här med kosten det får man väl ta med en 

nypa salt” 

 Både Birgitta och Margareta samtycker om att den information som finns på 

televisionen och på internet kan vara för dramatisk. Birgitta nämner ett tv-program vid namn 

förlossningskliniken från USA: ”Jag är så arg för det är bara dramatik och det är ingen konst 

i det och förlossning är en konst, både det här att det är normalt men man ska värna både om 

graviditeten och förlossningen och det är en kunskap när man ska gripa in, det ska inte vara 

någon underhållning”. Hon påpekar att dessa program kan resultera i en ökad oro kring 

tittarens egen graviditet och kommande förlossning. Margareta upplyser om att bloggar kan 

ha samma effekt. Hon menar att: ”Människor som haft svåra upplevelser och varit med om 

tråkiga saker i större utsträckning har ett behov att skriva av sig och har därför bloggar och 

allt möjligt där de berättar om sina förskräckliga upplevelser och tråkigheter”. Av den 

anledning upplever hon att det överväger när man söker om graviditet på internet: ”man får 

upp fler tråkigheter än positiva upplevelser” säger hon.  

”Jag upplever att många blir mer oroade än lugnande utav den informationen som 

finns”, säger Ines. Emellertid vill hon framhålla att det naturligtvis är: ”Bra att vi lär oss mer 

och mer, det kan aldrig vara fel men som sagt om inte informationen är tillräckligt tydlig för 
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den kunskapsnivå som vi har så blir den skrämmande istället tror jag för många, de förstår 

inte vad de läser”. Alla mina informanter framhåller att det är viktigt att de hjälper sina 

patienter att sålla i den information som är tillgänglig. Information är bra när det är saklig och 

förståelig. De är överens om att det är viktigt att vara medveten om att det kan påverka ens 

sinnesstämning och att det är viktigt att de gravida diskuterar det som de läst med 

barnmorskan.  

Jag har i detta kapitel beskrivit hur teknik och information påverkat inom 

mödrahälsovården. Vikten av att använda sig av teknik som ett hjälpmedel men att inte låta 

den ta överhanden. Jag har betonat det positiva med den ökade kunskap och information som 

finns tillgänglig men vikten av att lära sig sålla då vetskap också kan förändra den 

sinnesstämning de gravida har.  
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Sammanfattning & slutdiskussion 

I denna uppsats har jag behandlat sambandet mellan riskuppfattning och fosterdiagnostik och 

hur dessa fenomen diskuteras och hanteras inom mödrahälsovården. De barnmorskor som jag 

fick möjligheten att intervjua upplever att begreppet risk är något de stöter på ofta i sitt arbete. 

Fokusen på risk inom mödrahälsovården ligger främst i att definiera det normala, något som i 

sin tur möjliggör för upptäckten av avvikelser. Genom att upptäcka riskgraviditeter och 

riskmammor finns möjligheten att ge dem extra kontroller vilket hjälper till att minska 

riskerna. Orden normalitet och avvikelse var ständigt återkommande under min tid i fält, ett 

flertal samtal fördes kring exempelvis; vad är risken för en avvikelse, hur stor är risken att 

något inte ska vara normalt. Detta bekräftas även av Margareta Bredmars studie, hon 

beskriver hur ordet normalitet ständigt är förekommande i alla samtal oberoende på vilken 

barnmorska som för samtalet, vilka de blivande föräldrarna är och på vilken mottagning 

samtalet äger rum. En stor fokus ligger alltså på vad som räknas som det normala, utifrån 

detta avgör vi vad en avvikelse är och därmed kan vår syn på normalitet kopplas samman till 

vår riskuppfattning.  

 Graviditet har i alla tider inneburit en risk vilket gör det till ett tillstånd av oro och 

osäkerhet, något som jag fick bekräftat under både observation och intervjuer. Detta kan ta sig 

i uttryck i detaljerade farhågor om sådant som kan skada fostret. Här kan risk vara kopplat till 

en oro för att barnet är sjukt, att det inte lever, att barnet är missbildat eller har en 

kromosomavvikelse. En förbindelse kan ses mellan de blivande föräldrarnas syn på risk och 

fosterdiagnostik. Mina informanter upplever att de blivande föräldrarnas oro, inför de risker 

som en graviditet kan innebära, är det som i slutändan gör dem intresserade av 

fosterdiagnostik och de tester som kan utföras.  

 Riskerna kring en graviditet har minskat men ett flertal riskfaktorer ligger fortfarande i 

fokus, livsstilsfrågorna tar fortfarande stor plats bland de samtal som förs kring risk. Ständigt 

återkommande var de rekommendationer som gavs angående vilken livsstil man bör tillämpa 

under en graviditet, vikten av att äta rätt, motionera och att undvika sådant som rökning, 

alkohol och droger. Dessa rekommendationer uppfattar jag som ett sätt för mödrahälsovården 

att hantera risker kring livsstil.  

Lupton anser att i studier och teoretiska perspektiv kring risk bör det fokuseras på att 

identifiera risk, kartlägga orsaksfaktorer, undersöka hur människor uppfattar och möter olika 

typer av risk och sist men inte minst hur de försöker förminska risker av olika slag. Detta är 

något jag bejakade i min studie då jag anser att det, för att studera riskuppfattning, är 
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betydande att identifiera vad som uppfattas som risk och hur risker hanteras. Detta fick jag 

även bekräftat i min studie, då detta var det som visade sig vara övervägande i mina 

informanters uppfattning av förekommandet av risk inom mödrahälsovården. De använde 

teknik och erfarenheter till att upptäcka risker och hantera dem, genom att via kontroller, 

rekommendationer och fosterdiagnostik finna och förminska dem.   

Fosterdiagnostik kan alltså kopplas samman med risk, då den syftar till att finna 

riskgraviditeter och avvikelser i en graviditet. I uppsatsen har jag behandlat problematiken 

runt fosterdiagnostik och redogjort för barnmorskornas personliga uppfattning av 

fosterdiagnostiken. De tester som finns medför etiska och moraliska dilemman, mina 

informanter visade sig vara väldigt kluvna inför den, främst inför KUB-testet som är ett rätt så 

nyinskaffat test för att undersöka kromosomavvikelser. Att söka efter en viss form av 

missbildning fick mina informanter att känna sig som Gud fader själv och de upplevde det 

som ruggigt. Deras tveksamhet inför detta test bottnas främst i att det endast är en form av 

avvikelser som kan upptäckas och att det därav kändes fel. Att utpeka en viss avvikelse kan 

resultera i problem i framtiden menar de, både för personer som själva har 

kromosomavvikelser och de föräldrar som väljer att inte göra testet eller behålla ett foster med 

kromosomavvikelser. Mina informanter var rädda för att dessa personer ska utpekas och 

kritiseras. Viktigt att betona är även de positiva följder fosterdiagnostiken kan medföra, de 

kan vara livsavgörande då man får möjligheten att upptäcka avvikelser som går att göra något 

åt, fosterdiagnostiken kan även ge oss information som kan förbereda oss för det som komma 

skall.   

Då fosterdiagnostiken medför etiska och moraliska dilemman gör den problematisk att 

informera kring. Problematik som finns kring detta är att en stor del av de blivande 

föräldrarna har svårt att till fullo begripa vad fosterdiagnostiken syftar till och vad som 

egentligen kan upptäckas med hjälp av exempelvis KUB-testet. De ser det som en allena 

saliggörande metod, som en av mina informanter uttrycker det. De har svårt att begripa att det 

endast är en riskbedömning, ingenting som slutligen kan garantera att allt står rätt till. De 

blivande föräldrarna är inte beredda på att få ett negativt besked och inser inte vilka 

ställningstaganden de kan ställas inför om det utför testerna. Fosterdiagnostiken har blivit en 

så självklar del av mödrahälsovården vilket resulterat i att många uppfattar de tester som finns 

som något obligatoriskt, uppger mina informanter. Detta är ett problem de försöker lösa 

genom att vid återupprepade tillfällen tala om fosterdiagnostik, vad det är, vad det syftar till 

och att det är frivilligt. Som Douglas bedömer avgör kulturella antaganden vad vi människor 

upplever som riskfyllt och farligt. Något som kan vara problematiskt inom mödrahälsovården 
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i mötet mellan olika kulturer. Sachs diskuterar att många människor med en annan kulturell 

bakgrund kan uppfatta våra system som förunderliga, att söka vård när man inte känner sig 

sjuk, vilket vi fick bevisat i min studie. Kommunikationsproblematiken kan i dessa fall vara 

avgörande enligt mina informanter, då många av de ord vi använder inte finns på alla språk.  

Jag resonerar kring teknikaliseringen av mödrahälsovården och hur mina informanter 

upplever vikten av att använda sig av teknik som ett hjälpmedel men att det ibland kan gå i 

överstyr. Att både barnmorska och patient kan lägga en allt för stor tillit till den teknik som 

finns istället för att lyssna på kroppen. Tekniken får inte ta överhanden betonar alla mina 

informanter. Till tekniken har jag sammankopplat kunskap och information. Den ökade 

kunskap som vi får med hjälp av den teknik som vi skapat har många positiva följder, de 

bidrar till att upptäcka risker och missbildningar vilket gör att man i förhand kan sätta in de 

kontroller och hjälpmedel som kan vara livsavgörande. Vetskapen om vad som bör undvikas 

vid en graviditet och vilken livsstil som bör levas hjälper till att minska risker och problem i 

samband med graviditet och förlossningar. Här kan vi se många betydelsefulla och relevanta 

följder. I diskussion med mina informanter uppmärksammade vi även de mer negativa 

konsekvenser informationsflödet kan ha på oss människor. Hur information sprids och kan 

orsaka oro som följd. Mina informanter talade om information som inte var saklig och hur lätt 

det var att komma i kontakt med sådan information på både internet och i tidningar och 

television. Detta upplever mina informanter som besvärligt och problematiskt då det ökar 

deras patienters oro och påverkar deras sinnestämning under graviditeten med en följd av att 

de mår dåligt.  

 

Detta har varit en lärorik studie utifrån flera perspektiv. Dels att ha fått den möjlighet att få 

tagit del av en väldigt stor händelse i en människas liv, att få dela deras tankar och upplevelser 

i ett känslosamt tillstånd har givit mig en stor tacksamhet. Det har påverkat mig på en 

personlig nivå och ökat min förståelse och tillgivenhet för människor.  

Jag har fått en bra grund i medicinsk antropologi och insett betydelsen av att 

sammanbinda de två vetenskaperna; medicin och antropologi. Detta kommer vara positivt 

inför kommande uppsatser.  
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