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Sammanfattning  

Den 1 februari 2017 lades förlossningsenheten ned på Sollefteå sjukhus. Händelsen utlöste 

debatter i både sociala medier och riksmedier där kritik riktades mot långa resvägar för 

födande kvinnor på landsbygden.  

Den här studien undersöker den geografiska koncentrationen av förlossningsenheter i Sverige 

och hur nedläggningar av förlossningsenheter påverkar kvinnors syn på förlossningsvården.  

Syftet är att kartlägga antalet nedlagda förlossningsenheter i mellan 1997 till 2017 i Sverige, 

samt att undersöka dess fördelningen mellan landsbygd respektive storstad. 

 

Arbetet är ett journalistiskt examensarbete i två delar. Den teoretiska utgångspunkten grundar 

sig i olika perspektiv på begreppen risk och säkerhet i ämnet förlossningsvård. Den 

journalistiska produktionsdelen resulterade i två nyhetsartiklar, Nyfödda levereras på 

bebisfabriker och Istället för bilförlossning– kvinnor väljer andra vägar. Här presenteras 

kartläggningens resultat samt åtta intervjupersoners perspektiv på några av dessa 

nedläggningar, samt hur det påverkat deras syn på ”risk” och ”säkerhet” i förlossningsvården.  

 

Kartläggningen visar att femton förlossningsenheter lagts ned mellan 1997 och 2017, samt att 

åttiosju procent av dessa var placerade på landsbygden. Nyhetsartiklarna belyser hur vissa 

kvinnor väljer alternativa förlossningsmöjligheter istället för att anpassa sig efter 

förlossningsvårdens centralisering.  

 

Nyckelord: Förlossningsenhet, centralisering, transportförlossning, risk, säkerhet, 

barnaföderska.  
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1. Inledning 

Vi föds och föder barn utifrån samhällets premisser: i födelsestugor, i hemmet, i krig och på 

sjukhus. I Sverige erbjuds förlossningsvård endast på sjukhus, bortsett från två kommuner 

som subventionerar hemförlossningar. Att förlossningen utförs på sjukhuset beror inte på att 

kvinnan är sjuk, utan på grund av närheten till specialistkunskaper om något skulle gå fel. Den 

moderna människans samhälle är fokuserat på effektivisering, resultat och att inte göra fel. 

Omorganiseringar görs med syftet att nå de ideala målen där det konkreta resultatet värderas 

högre än de emotionella kostnaderna. Men i sjukvårdens strävan att rädda liv och förhindra 

död, ramlar huvudrollsinnehavarna mellan stolarna. Vad som är god vård för den födande 

kvinnan och barnet– är en fråga som oftast besvaras av någon annan än de själva.  

 

I mitt examensarbete har jag kartlagt antalet nedläggningar av förlossningsenheter mellan 

1997 och 2017, samt granskat deras fördelning mellan landsbygd och storstad. Jag har även 

räknat ut avstånden mellan de förlossningsenheter som lagts ned, och de förlossningsenheter 

som (efter nedläggningen) är det närmaste alternativet för födande kvinnor på respektive ort.   

 

Det journalistiska arbetet resulterade i en artikelserie i två delar. I den första delen, Nyfödda 

levereras på bebisfabriker, presenteras kartläggningen av nedlagda förlossningsenheter. Här 

belyser jag ett centraliseringsmönster då merparten av nedläggningarna skett på landsbygden. 

Artikeln problematiserar hur kvinnor och nyfödda påverkas av en centraliserad 

förlossningsvård. Den andra delen i artikelserien Istället för bilförlossning– kvinnor väljer 

andra vägar tar avstamp i situationen i Sollefteå där förlossningsenheten lades ned i februari 

2017. Här lyfter jag fram hur kvinnor i Västernorrland förhåller sig till den nedlagda 

förlossningsenheten och hur nedläggningen påverkat deras syn på förlossningsvården.  
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1.1 Ämnesval  

Att ämnesområdet blev förlossningsvård kommer från mitt intresse för historia. Men inte 

vilken historia som helst, utan den tysta historien, den som kvinnor levde och skrev– men som 

gallrades bort från litteraturhistorien. En sak jag har lärt mig av litteraturvetenskapliga studier 

är att kvinnors lidande är bland de mest ljudlösa historierna. I min kandidatutbildning 

studerade jag litteraturhistoriens vita fläckar med en strävan att en dag påverka litteraturens 

kanon, i ett försök att skapa en jämlik och en representativ bild. Det väcktes en längtan i mig 

att lyssna, återberätta och föreviga några av de röster som en gång i tiden räknades som 

värdelösa. Tillsammans med mitt aldrig sinande intresse för berättelser och med ett personligt 

mål att göra kvinnors röst hörda valde jag att titta på nutidens historier. 

 

I sökandet fann jag en ideell organisation, Ådalen 2017, som valt att protestera mot 

nedläggningen av BB Sollefteå i Västernorrland.1 Den första februari stängdes 

förlossningsenheten och BB på Sollefteå sjukhus, samma dag bestämde sig en grupp invånare 

att ockupera sjukhuset i protest mot nedläggningen. I och med den nyhetsaktuella händelsen i 

Sollefteå avgränsade jag studiens tema till nedlagda förlossningskliniker.  

 

Den viktigaste källan blev Karin Gottvall, sakkunnig på Medicinska födelseregistret, som 

berättade att det saknas tillförlitlig statistik i hur många kvinnor som föder utanför sjukhuset 

varje år. I ett tidigt stadie i undersökningen var temat bilförlossning, eftersom Arbetarnas 

bildningsförbund (ABF) i Sollefteå lanserade en ny kurs i bilförlossning som fick stor medial 

uppmärksamhet över hela Europa (Asplind 2017; P4 Västernorrland 2017; TT 2017). I det här 

skedet var studiens syfte att undersöka mörkertalet av bilförlossningar, på grund av att det 

saknas nationell statistik på hur många som föder barn utanför sjukhuset varje år (Gottvall 

2017). Så här i efterhand önskar jag att jag hade släppt det spåret tidigare. Det är minst sagt 

svårt att göra en nyhetsartikel om ett tema där det inte finns någon statistik. För att kringgå 

problemet var ett alternativ att ändra genren till reportage, men enligt arbetets tidplan fanns 

inte tid för det merarbetet. Jag gjorde även en webbenkätundersökning för att närma mig 

barnmorskors uppskattning av antal bilförlossningar i sina län, men svarsfrekvensen blev så 

låg att det inte gick att använda (se kap. 3.5). De kvinnor jag kom i kontakt med som fött barn 

                                                        
1 Om BB. Förkortning för Barnbördsavdelning. Vårdavdelning vid kvinnoklinik där kvinnor vårdas före, under och efter förlossning. 

Källa: Nationalencyklopedin, BB.  
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i bil hade antingen haft en odramatisk upplevelse, eller en traumatiserande upplevelse och 

därför inte villiga att uttala sig offentligt. Uttrycket ”kill your darlings”, att selektera bort det 

man är mest förtjust i, är ett utmärkt sätt att beskriva min vändning i val av tema.  

 

 

1.2  Samhällsrelevans och publikintresse 

Att bli född har samtliga av Sveriges befolkning varit med om, men att själv föda barn är ett 

arbete som endast den livmoderbärande delen av befolkningen kan utföra, det vill säga 

kvinnor. En förutsättning för mänsklighetens och civilisationens fortlevnad är att det föds 

barn. Vare sig du kan eller vill föda barn är samhället högst beroende av att barnafödandet 

fortlöper, på så vis är förlossning ett ämne med stor samhällsrelevans. I det specifika temat– 

nedläggningar av förlossningsenheter– motiverar jag samhällsrelevansen med att 

förlossningsenheter har en bärande uppgift för samhället, att verka för att ta hand om födande 

kvinnor och nyfödda.  

 

Val av tema baserades på aktualitet och publikintresse. Nedläggningen av BB Sollefteå och 

demonstrationerna mot det väckte ett nationellt intresse av att diskutera förlossningsvårdens 

villkor och essens. Utöver nyhetsrapporteringen kring situationen i Sollefteå debatterade både 

insändare och politiska kommentatorer i samtliga rikstäckande nyhetsmedier 

förlossningsvårdens utformning och betydelse i Sverige (Ahlberg 2017; Agnaou, Backman, 

Ceder Engebretzen, Hedman, Pettersson Hernandez & Wong 2017). Publikintresset visade sig 

både i traditionella- och social medier där ockupationen stöttades och diskuterades via 

hashtags, bland annat #bbsollefteå, #födelsevrålet och #bbockupation. I en insändare i 

Aftonbladet den 2 mars hävdar Carlita Borlid och Annika Frisk (2017) att förlossningsvården 

förfallit, att 1970-talet var en ”priviligierad” epok inom förlossningsvården i Sverige och att 

försämringarna sedan dess är tydliga både på landsbygden och i staden: ”Mot den bakgrunden 

ser vi med oro och förfäran hur omsorg och vård av mammor och nyfödda försämras inte bara 

i Norrland utan runt om i landet” säger Carlita Borlid & Annica Frisk.  
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1.3 Nyhetsvärdering och anpassning till publik 

De journalistiska produkterna var från början tänkt som ett nyhetsinslag och ett reportage för 

SVT Nyheter, men efter att redaktören Elinor Schang tackade nej till materialet den 3 april, 

valde jag att anpassa produkterna för publicering i dagstidning i form av två nyhetsartiklar. 

Anledningen till att jag valde riksnyheter grundar sig i kartläggningens avgränsning till 

Sveriges nationella gränser. Det fanns ett tudelat syfte med riksgränsen, dels att a) söka efter 

den generella helhetsbilden, samt att b) anpassa arbetet för riksmediala nyhetsmedier.  

 

En nyhet definieras som ”något som tidigare inte publicerats och som har intresse för 

läsekretsen” (Häger 2009: 78). Men vad som är en viktig nyhet för den ena är inte alltid 

viktigt för den andra (Häger 2009: 82). Det går alltså inte att påstå att alla som konsumerar 

riksnyheter är intresserade av nyheter inom förlossningsvård. För att nå en intresserad 

målgrupp har jag föreställt mig två (generaliserade) personlighetstyper:  

 

1. Kvinnor, med motiveringen att de har fött eller kanske kommer föda barn.  

2.  Människor som intresserar sig för landsbygdsfrågor.  

 

För att göra målgruppen intresserad av mina texter använde jag kartläggningens resultat för att 

presentera ny information. I nyhetsvärderingen finns sju avgörande faktorer: vikt, icke-

normalt, närhet, konflikt, elitpersoner, lättbegriplighet och nytt (Häger 2009: 80).  Björn 

Häger (2009) menar att nyhetens vikt kan värderas enligt en linjär skala. Vid den ena polen 

värderas vikt efter det  ”normativa”, det som redaktionen anser att mottagarna bör veta. Vid 

den andra polen styrs vikten av ”marknadens intressen”, det vill säga vad som säljer flest 

lösnummer (Häger 2009: 82). Studiens tema är baserat på publikintresset för nedläggningen 

av BB Sollefteå, detta kan tolkas som att nyhetsvärderingen gjorts efter ”marknadens 

intressen”, vilket är helt korrekt. Intentionen var från början att lyssna efter kvinnors röster, 

och eftersom BB-ockupationen i Sollefteå fick stor medial uppmärksamhet, kan man dra 

slutsatsen att nyhetsvärderingen gjordes både efter det normativa och marknadens intressen. 

Därefter beslöt jag mig för att gräva djupare i ämnet och söka efter en större helhetsbild. Det 

rikstäckande publikintresset, aktualiteten i BB-nedläggningen i Sollefteå samt 

samhällsrelevansen i ämnet motiverar nyhetsartiklarnas aktualitet. Så här i efterhand tycker 

jag att anpassning till målgrupp och personlighetstyp 1 fullföljdes enligt planen. Däremot 

kunde jag ha fördjupat mig i landsbygdsproblematiken ännu mer för tillmötesgå 

personlighetstyp 2.  
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1.4  Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att granska och kartlägga antalet nedlagda förlossningsenheter mellan 1997-

2017, samt att undersöka dess fördelning mellan landsbygd respektive storstad. Avsikten är 

även att undersöka hur nedläggningar av förlossningsenheter påverkat kvinnors syn på 

förlossningsvården. Undersökningens hypotes är att förlossningsvården centraliserats i 

Sverige (det vill säga geografiskt koncentrerats vid större sjukhus och i större städer) samt att 

fler förlossningsenheter lagts ned på landsbygden än i storstadsområden.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur många självständiga förlossningsenheter har lagts ned i Sverige mellan 1997-

2017? 

2. Hur har nedläggningar av förlossningsenheter påverkat kvinnors syn på 

förlossningsvården? 

 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Definitioner och förlossningsvårdens historia  

Förlossning kan beskrivas ur ett medicinskt och biologiskt perspektiv, eller ur ett perspektiv 

där människan ses som en kulturvarelse bortom det medicinska och biologiska (Holmqvist 

2000:137). Arbetet tar hänsyn till två olika definitioner på förlossning, det biologiska 

perspektivet, där förlossningen är en medicinsk process, samt det kulturella perspektivet, där 

förlossningen är en interpersonell upplevelse. Den medicinska definitionen av en påbörjad 

förlossning startar med att fostervattnet lämnar kroppen och processen avslutas med 

moderkakans sorti från kroppen (Svenska Barnmorskeförbundet 2015). Pia Höjeberg (2000) 

definierar förlossningen som en stund då livet möter döden och natur ställs mot kultur. 

Aspekten på människan som kulturvarelse betyder att varje människas kropp ses som en 

produkt av– samt en skapare– av kulturen (Brennan 1989; Moore 1994). Holmqvist (2000: 

137f) beskriver förlossningen som en ”interpersonell upplevelse”, en upplevelse som utmanar 

hur kvinnan förhåller sig till andra människor och vice versa.  

 

Samhällets syn på och organisering av förlossningsvården har sett olika ut genom historien.  
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På 1950-talet var barnadödligheten i Sverige lägst i hela världen och förlossningsvården stod 

på topp (Hellmark Lindegren 2006: 17). Under samma tidsperiod var hemförlossning en 

norm, varje barnaföderska fick hjälp av en barnmorska som kom hem till kvinnan och 

interagerade både medicinskt och socialt (Öberg 2017). Utvecklingen från att föda hemma till 

att föda på sjukhus kom efter andra världskriget, då andelen hemförlossningar med stöd av 

barnmorska sjönk från 50 procent år 1945, till 32 procent år 1955, till 1 procent 1965 (Gissler, 

Hartikainen, Hemminiki & Viisainen 1999: 373-374). På 1960 och 70-talet följde en period 

av uppbyggnad och utbyggnad av regionala sjukhus samt en etablering av nätverk mellan 

universitetssjukhusen. Mellan 1970 till 1990 var målet och policyn att centralisera 

förlossningsvården i större enheter, med syftet att erbjuda både obstetriker, anestesiologer, 

gynekologi, akutsjukvård, barnmorskor och barnläkare. Skälen till omorganiseringen 

grundade sig i reducerade kostnader och effektivitet (Gissler, Hartikainen, Hemminiki & 

Viisainen 1999: 373-374). Sedan mitten på 1900-talet har det skett en centralisering av 

förlossningsvården, en trend som gått i motsatt riktning mot vårdcentraler där patienter 

tilldelats eller valt en husläkare med målet att främja kontinuitet i vården (Öberg 2017). Lisa 

Öberg (2017) hävdar att centraliseringen orsakat en minskad närhet mellan barnmorskor och 

barnaföderskor. Hon menar att eftersom vården är uppdelad på olika verksamheter 

(mödravårdscentral, förlossning och eftervård) träffar kvinnor olika barnmorskor vid varje 

verksamhet. Det leder till att den sociala relationen mellan barnaföderskan och barnmorskan 

förlorar sin kontinuitet (Öberg 2017). Det var just när barnafödandet flyttade in på sjukhusen 

som förlossningen definierades med medicinska termer. Institutionaliseringen gjorde att 

barnaföderskan sågs som en patient och hennes livmoder som ett organ (Höjeberg 2000). I 

dag föder de allra flesta kvinnor på större sjukhus och endast en bråkdel föder planerat i 

hemmet (Socialstyrelsen 2017; Hildingsson, Lindgren, Haglund, & Rådestad 2006).  

 

 

2.2 Regionala skillnader i vården 

Nästan allt som händer under en förlossning får en siffra eller en diagnoskod i 

patientjournalen. De samlade uppgifterna om varje förlossning skickas varje år in till 

Socialstyrelsens Medicinska födelseregistret. Varje år publiceras en rapport med statistik, 

bland annat om antal förlossningar uppdelat per sjukhus, spädbarnsdödlighet och antal 

bristningar. I Socialstyrelsens (2017) rapport för 2015 bekräftades att det finns stora regionala 

skillnader i statistiken. Till exempel hade landstinget i Östergötland lägst andel kejsarsnitt 

med tolv procent år 2015, och Stockholms läns landsting låg högst med tjugotvå procent 
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(Socialstyrelsen 2017). Majoriteten av kejsarsnitt utförs på grund av medicinska orsaker, dock 

har sjukhusens kapacitet, rutiner vid planerade kejsarsnitt och fördelningen av födande 

kvinnor med låg respektive hög risk för komplikationer betydelse för den ojämlika frekvensen 

mellan sjukhusen (Socialstyrelsen 2017). Stora regionala skillnader syns även i bristningar i 

bäckenbotten av grad tre och fyra.2 När statistiken över bristningar av grad tre och fyra 

började samlas in på 1990-talet låg frekvensen på sex procent, ökade till sexton procent år 

2000, och sjönk till tolv procent år 2015 (Socialstyrelsen 2017). Sett i backspegeln har 

rikssnittet på andelen kejsarsnitt ökat från fem procent år 1970 till sjutton procent år 2015 

(Socialstyrelsen 2017). Ökningen förklaras med ändrade vårdrutiner och riktlinjer, samt att 

mödrarna blivit äldre, har högre BMI och att majoriteten av flerbördsförlossningar samt 

förlossningar där barnet ligger i sätesändläge nu sker med kejsarsnitt (Socialstyrelsen 2017).  

 

 

2.3 Bristande statistik 

Trots att Sveriges förlossningsvård erbjuder en låg risk för mödra- och spädbarnsdödlighet så 

finns det flera luckor i statistiken. I Sverige dör fortfarande kvinnor och barn i samband med 

graviditet och förlossning (Socialstyrelsen 2017; Grunewald, Nilsson, Cnattingius, Westgren, 

& Stephanson 2008). I början av 2000-talet var den svenska förlossningsvården medicinskt 

sett säker, mödra- och spädbarnsdödligheten låg på fem procent, en låg nivå ur ett 

internationellt perspektiv (Höjeberg 2000). År 2015 hade mödradödligheten sjunkit 

ytterligare, från fem till fyra procent (Svenska FN-förbundet 2017). Trots att det förs statistik 

på antal dödsfall för barnaföderskor, är de rapporterade fallen av dödlig utgång vid mödravård 

underrepresenterat. Orsaken bygger på feldiagnostiering då dödsfallet kan ske på en annan 

enhet, en tid efter förlossningen, eller i vård utanför kvinnosjukvården (Socialstyrelsen 2012; 

Cnattingius, Grunewald, Nilsson, Stephanson & Westgren 2008).  

 

Ytterligare en lucka i statistiken är att det inte finns någon tillförlitlig statistik över antal barn 

som föds utanför sjukhuset (Gottvall 2017). På samma sätt som mödradödligheten blir 

                                                        
2 Om bristning i bäckenbotten grad III och IV vid vaginal förlossning.  

Tredje gradens bristning: Skada på den yttre och ibland den inre änd- tarmsmuskeln (perineum och 
analsfinkter). 

Fjärde gradens bristning: Skada på ändtarmsmusklerna (analsfinktrar) och väggen i ändtarmskanalen. 
Källa: Socialstyrelsen. 2017. Årsrapport Graviditet, förlossningar och nyfödda 2015, faktablad: 4.  
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förlossningar feldiagnostiserade i fall där förlossningen skett utanför sjukhuset. 

Diagnosverktyget följer den medicinska beteckningen för avslutad förlossning, vilket är 

moderkakans sorti från livmodern (Ahlberg, Blomberg, Pettersson & Wiklund 2015). För att 

få diagnoskoden  Z.38.1 (ett barn fött utanför sjukhuset) måste både barnet och moderkakan 

ha förlösts utanför sjukhuset (Gottvall 2017). Enligt Karin Gottvall, sakkunnig på Medicinska 

födelseregistret, grundar sig problemet med feldiagnostiserade förlossningar på att 

moderkakan kan komma ut långt senare än barnet. På så vis hinner kvinnan in till sjukhuset 

där moderkakan avlägsnas och förlossningen blir diagnostiserad med Z.38.0 (ett barn fött på 

sjukhuset) (Gottvall 2017). Nackdelen med den bristande statistiken är enligt professor Mika 

Gissler (2017), vid Institutet för hälsa och Välfärd i Helsingfors, att det inte går att utreda om 

nedläggningar av förlossningsenheter orsakar fler eller färre transportförlossningar. Gisslers 

studier visar att risken för komplikationer fördubblas om den födande kvinnan har mer än 

trettiofem kilometer resväg till sjukhuset. Vid en transportförlossning är dödligheten sex 

gånger högre för barn som är för tidigt födda, och vid en normal förlossning är risken för 

komplikation nästan dubbelt så hög. (Gissler, Hartikainen, Hemminiki & Viisainen 1999: 

373-376). Studierna visar att centraliseringen av förlossningsvården i Finland fått 

transportförlossningar att öka. Gissler hävdar att centraliseringen av just förlossningsvård är 

en trend som pågår i samtliga nordiska länder.  

 

 

2.4 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Som både akademiker och journalist har jag känt mig delad mellan de vetenskapliga 

metoderna och de journalistiska. Eftersom jag valt att göra ett journalistiskt projekt som en del 

av mitt examensarbete har jag ändå försökt skaffa mig baskunskaper i det teoretiska fältet 

sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (förlossning- och mödravård). Efter en del 

researcharbete av tidigare publicerade nyhetsartiklar i ämnet förstod jag att studien behövde 

förhålla sig till vissa begrepp och nyckelord för att komma djupare i undersökningen. I 

nyhetsrapporteringen och debatterna kring situationen i Sollefteå diskuterades begreppen 

”risk” och ”säker förlossningsvård”. En högst relevant fråga är om barnaföderskors 

upplevelse av ”risk” och ”säkerhet” är den samma som de medicinsk experternas definition 

(Holmqvist 2000: 127). I flera nyhetsartiklar angående BB Sollefteå hade barnmorskor, 

politiker, barnaföderskor, och demonstranter olika syn på dessa begrepp. Det som den ena 

parten ansåg som ”risk” var ”säkerhet” för den andre. Problemet med riskbegreppet är att det 

inhyser en grundläggande problematik om objektiv kontra subjektiv risk (Berglez & Olausson 
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2009). Därav skiljer sig synen på begreppet risk beroende på vilken relation personen har till 

den påstådda risken. Den allmänna betydelsen av begreppet risk är ”möjlighet att något 

oönskat ska inträffa” (Magnusson u.å.). I Nationalencyklopedin beskrivs dess motsatsord som 

säkerhet, ett ”resultat av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att olyckor 

eller andra oönskade händelser ska inträffa (Nationalencyklopedin 2017).  

 

Graviditet kan ses som en dikotomi, en process där livet blir till och där döden är en möjlig 

utgång (Hellmark Lindegren 2006: 16). Risker före, efter och under en graviditet är frågor 

som engagerar samhället i stort. Framför allt ställer det frågor om livet och döden på sin spets 

(Hellmark Lindegren 2006: 16). Målet i den moderna västerländska medicinen är att rädda liv, 

och en central uppgift är att förutsäga risker i barnafödandet (Oekley 1993). Syftet är att 

identifiera faktorer som kan visa att någonting är fel (Oekley 1993). Kunskapen om risker är 

kopplade till den medicinska forskningsproduktionen, och enligt Birgitta Hellmark Lindgren 

är kunskapen dubbelsidig– den hjälper samhället att undvika komplikationer, samtidigt som 

den skapar en onödig oro då kvinnor uppmärksammar risker som inte har någon betydelse för 

individen (Hellmark Lindgren 2006: 127-129). Således skapas oro där det ur ett medicinskt 

perspektiv inte är befogat. Diskussioner kring de polariserade begreppen risk och säkerhet 

skapar en dubbelsidig kunskap där både befogad och obefogad oro uppstår.    

Mia Ahlberg, docent i medicinvetenskap och ordförande i Barnmorskeförbundet, hävdar att 

oro är ytterst negativt för förlossningen (Ahlberg 2017). Vilka konsekvenser oro kan få på 

förlossningen har undersökts i studier om bland annat förlossningsrädsla, men är ett föga 

undersökt forskningsområde. Christine Nilssons forskning (2012) visade att det finns en 

tydlig koppling mellan förlossningsrädsla och oro inför förlossning. I förlossningsrädsla 

inbegriper: farhågor för vad som kan hända på förlossningsavdelningen, förlossningssmärta, 

kvinnans egna reaktioner under förlossningen, hur personalen hanterar förlossningen, barnets 

hälsa och hur kvinnan ska axla moderskapet (Eriksson, Westman, & Hamberg, 2006; Fisher, 

Hauck, & Fenwick, 2006; Geissbuehler & Eberhard, 2002). Nilssons forskning (2012) 

resulterade i ett antal faktorer som är viktiga för hur kvinnan upplever förlossningen samt vad 

som är ”risk” och vad som uppfattas som ”säker förlossningsvård”. Centrala delar som 

påverkar hur kvinnan upplever förlossningen är bland annat att vara i chocktillstånd, ha 

svårighet att kommunicera, en stark känsla av ensamhet och tomhet, samt att barnmorskor inte 

är på plats och ger en individuell vård (Nilsson 2012: 63).  
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2.5 Tidigare publicerat 

Förlossningsvård är ett ämne som med jämna mellanrum tar plats i nyhetsmedierna. Eftersom 

jag valt att göra en kartläggning av en tjugoårsperiod började jag leta efter tidigare 

publicerade kartläggningar i samma ämne. I Aftonbladet (Gemzell & Mårtensson 2001) 

publicerades Så många BB-platser har försvunnit på 10 år med ett helhetsperspektiv på 

nedskärningar inom förlossningsvården. Vinkeln skiljde sig dock från min då fokus låg på 

antalet vårdplatser och inte på antalet nedlagda förlossningsenheter. Förutom fyndet i 

Aftonbladet har jag inte kunnat hitta några andra kartläggningar med samma vinkel.  

 

Det finns det flera publicerade artiklar med citat från samma intervjupersoner som figurerar i 

min artikelserie, bland annat Mika Gissler, Mia Ahlberg, Eva Back, Agneta Romin samt Mari 

Moberg. Det är en nackdel att använda redan citerade personer som får uttrycka sig i samma 

sak, risken är att citaten blir lika och att artiklarna i värsta fall framstår som referat.  

Orsaken till detta ligger i att jag i ett tidigt skede bestämde mig för genren nyhetsartikel, vilket 

kräver ny information och nya röster. Vid den tidpunkten kunde jag inte förutse att 

nedläggningen av BB Sollefteå skulle bli en långtgående process. Val av genre tillsammans 

med att nyhetsrapporteringen i Sollefteå fortskred gjorde att jag arbetade simultant med 

övriga nyhetsmedier i Sverige för att rapportera det nyaste. En situation som inte var särskilt 

fördelaktig för mig då målet var att publicera i maj. På så vis hann flera nyhetsmedier 

publicera citat av personer som jag långt tidigare planerat att intervjua, till exempelvis Mika 

Gissler, Mia Ahlberg och Maria Moberg.   

 

Sammanfattningsvis vill jag tydliggöra att det inte tidigare publicerats en kartläggning av 

antal nedlagda förlossningsenheter mellan åren 1997 till 2017. Således tillför min unika 

kartläggning ett helhetsperspektiv på hur nedläggningar av förlossningsenheter sett ut under 

de senaste tjugo åren i Sverige.   
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3. Metod 
 

3.1 Arbetsprocess och research 

Dagboksanteckningar har varit grunden i arbetsprocessen där jag sammanfattat dagens arbete 

och planerat morgondagens uppgifter. Den översiktliga planeringen har gjorts i form av 

veckoindelad tidsplanering som reviderats under arbetets gång. Första delen i researcharbetet 

var att söka efter statistik i undersökningens teman: antal nedlagda förlossningskliniker. Vid 

telefonsamtal med Karin Gottvall, sakkunnig på Socialstyrelsen blev svaret att det saknas 

nationell statistik över antalet nedlagda förlossningskliniker. Således valde jag att samla in 

uppgifter och kartlägga antalet nedläggningar under de senaste tjugo åren. Som underlag 

användes årsrapporterna Graviditet, förlossning och nyfödda från Medicinska födelseregistret, 

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2017). Årsrapporterna presenterar statistik över bland annat 

antal förlossningar, samt vilka förlossningsenheter som är verksamma i Sverige. Materialet 

består av insamlade uppgifter från förlossningsenheter i hela landet. Ellen Lundqvist, ansvarig 

för statistiken på Medicinska födelseregistret, bekräftade den 9 februari att det inte finns något 

bortfall av förlossningsenheter i årsrapporterna mellan 1997 till den senast publicerade 

årsrapporten för 2015. Samtliga förlossningsenheter som är verksamma i Sverige inkluderas i 

det aktuella årets årsrapport, och varje förlossningsenhet som lagts ned uteblir i det 

kommande årets årsrapport. 

 

 

3.2  Avgränsning 

Kartläggningen avgränsas till Sveriges nationella gränser med ett tudelat syfte, dels att a) söka 

efter den generella helhetsbilden, samt att b) anpassa arbetet för riksmediala nyhetsmedier. 

Den avgränsade tidsramen är satt till tjugo år, mellan 1997 till 2017, på grund av 

researcharbetets tidsplan och materialets tillgänglighet. Nästintill samtliga årsrapporter 

(Graviditet, förlossning och nyfödda) från 1997 till 2015 finns publicerade och tillgängliga för 

nedladdning på Socialstyrelsens hemsida. Undantaget var årsrapporterna för år 2000 och 

2004. Hanna Östholm, arkivarie på Socialstyrelsen, bekräftade att rapporterna inte existerar. 

Jag har dessvärre inte fått något svar från Socialstyrelsen på varför dessa rapporter inte finns, 

därför var jag tvungen att låta dessa kolumner (2000 och 2004) förbli tomma i tabell 1. 

Nackdelen blev att jag inte kunde se exakt vad som hände de aktuella åren, men eftersom 

syftet var att se det totala antalet nedläggningar ansåg jag att de inte skulle påverka 
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slutresultatet. För att få tillgång till årsrapporter före 1997 var den enda möjligheten att göra 

en statistikbeställning, vilket krävde arbete med ansökningsblanketter och handläggningstid 

av Registerservice på Socialstyrelsen. På grund av det merarbete som hade krävts för att 

utvidga tidsintervallen till trettio år beslutades i samråd med handledare att tjugo år var en 

tillräcklig tidsintervall för att få en helhetsbild, samt att tio år var för lite.   

  

 

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen gick ut på att gå igenom varje årsrapport mellan 1997 och 2017 i sökandet 

efter förlossningsenheter som upphört. Ett problem var att årsrapporterna publiceras med två 

års fördröjning, vilket tvingade mig till att ändra insamlingsmetod för åren 2016 och 2017. 

För åren 1997-2015 användes uppgifter från årsrapporterna. För information om åren 2016 

och 2017 bad jag presskontakter och enhetschefer (över kvinnosjukvården) i varje landsting 

och region att via mail bekräfta om sjukhusen som erbjöd förlossningsvård 2015 fortfarande 

är verksamma, eller om förlossningsvården är flyttad till annan enhet, eller om 

förlossningsenheten upphört helt. Således fick jag uppgifter för åren 2016 och 2017 i tabell 1. 

Datainsamlingen resulterade i två tabeller, 1) Nedlagda förlossningsenheter 1997-2017 (se 

bilaga 1) och 2) Nedläggningar fördelat på regiontyp (se bilaga 2).  

 

 

3.4 Tabeller och tabelltolkning 

För att sammanställa årsrapporternas uppgifter skapades tabell 1, Nedlagda 

förlossningsenheter 1997-2017, i ett Numbers-dokument.3 Socialstyrelsens årsrapporter 

Graviditet, förlossning och nyfödda bygger på en byråkratisk indelning av sjukhus, vilket 

gjorde att en förlossningsenhet ett år kunde betecknas under ett namn, för att nästa år 

inkluderas i ett större sjukhus eller bli en del av en ny byråkratisk sammanslagning. Eftersom 

studiens syfte var att undersöka antalet nedläggningar blev det ytterst viktigt att skilja mellan 

vad som skett byråkratiskt, och vad som skett rent fysiskt. Utmaningen blev att försöka lösa 

detta så att tabell 1 blev så tillförlitlig som möjligt. Enligt Torsten Thurén (2005:15) är det vid 

källkritiska problem viktigt att precisera och definiera begrepp. Därför kontaktade jag 

professor Sigurd Allern för råd om hur jag skulle hantera situationen, den 20 mars beslöt jag 

mig i samråd med Allern att ändra den tidigare definitionen ”antal förlossningsenheter” till 

                                                        
3 Om Numbers-dokument. Numbers är ett program av Mac OS (Apple), jämförbart med Microsofts program Excel.  
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”antal självständiga förlossningsenheter”. Den nya definitionen gjorde att ett sjukhus som 

tillhandahåller flera förlossningsenheter räknas som en och samma förlossningsenhet.  

 

I vänsterspalten finns en menykolumn med alla sjukhus som erbjöd förlossningsvård 1997, 

resterande kolumner representerar varje år från 1997-2017 (se bilaga 1). Till exempel i 

kolumnen ”1997” bockades alla sjukhus av som var inkluderade i årsrapporten 1997 med 

siffran ett i luckan och raden för sitt sjukhus, samma sak för resterande årsrapporter och 

kolumner. När ett sjukhus inte fanns inkluderad i en årsrapport förblev luckan tom, detta 

kallas i tabellen för ”bortfall”. Varje kolumn är märkt med en fotnot som i en tillhörande 

tabell kommenteras, om den flyttats till annan enhet eller slagits samman med annat sjukhus 

eller bytt namn. Inom parentes anges vilket år som förlossningsenheterna lades ned, baserat på 

källor från respektive landsting och kommun.  

 

I botten av tabellen sammanställdes och definierades resultaten enligt fyra olika kategorier på 

fyra olika rader: Bortfall, Bortfall räknat som nedläggning och Totalt antal självständiga 

förlossningsenheter. Resultatraderna räknar ihop resultatet för varje år (varje kolumn). På 

raden Tillökning visas antalet förlossningsenheter som tillkommit det aktuella året, det vill 

säga de som inte fanns med året tidigare. Antalet är räknat manuellt. På raden Bortfall har jag, 

även här manuellt, räknat ihop de förlossningsenheter som inte fanns med året tidigare, det 

vill säga de som fattades från året tidigare. Raden Bortfall räknat som nedläggning skiljer sig 

från övriga kategorier i det avseendet att uppgifterna är hämtade från presskontakter vid 

respektive landsting och regioner. Syftet var att verifiera uppgifterna i årsrapporterna, på 

grund av att verifierande fakta är den mest centrala rollen i journalistik (Kovach & Rosenstiel 

2001:80). Respektive källa bekräftade vilka förlossningsenheter som lagts ned samt vilket år. 

På så vis specificerar Bortfall räknat som nedläggning antalet nedlagda förlossningskliniker 

enligt källor från landstingen och regionerna. Den sista raden Totalt antal självständiga 

förlossningsenheter presenterar antal sjukhus som erbjuder förlossningsvård. En formel i 

Numbers-dokumentet adderade samtliga 1:or i varje kolumn och presenterade summan, till 

exempelvis år 1997 fanns femtionio stycken självständiga förlossningsenheter (se bilaga 1). 

För att förklara vad bortfallen berodde på valde jag att färglägga raden med 

förlossningsenhetens namn med färgerna: rött (bortfall räknat som nedläggning), grönt 

(tillökning), lila (namnbyte) och blått (byråkratisk sammanslagning). I dokumentets 

Presentationstabell: Sammanställning av åren 1997-2017 har kategorierna på resultatsidan 

sammanställts i antal. Resultatet för Tillökning blev nio, resultatet för Bortfall blev tjugotvå, 
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resultatet för Bortfall räknat som nedläggning blev sexton, och Totalt antal självständiga 

förlossningsenheter blev fyrtiofem stycken.   

 

I tabell 2, Nedläggningar fördelat på regiontyp, presenteras de nedlagda 

förlossningsenheterna indelade efter Jordbruksverkets definition av fyra regiontyper: storstad, 

storstadsområde, landsbygd och gles landsbygd (Jordbruksverket 2015; se bilaga 2).  

Storstadsområden är kommuner där hundra procent av befolkningen tillhör kategorierna  

Tätortsområden (TOT) och tätortsnära landsbygd (TON).4 Detta gäller endast 

storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö (Jordbruksverket 2015). De geografiska 

gränserna för tätortsnära landsbygd baseras på en uppskattad radie för arbetspendling till 

tätorterna, där pendling kan antas vara frekvent. Radien varierar mellan tätorter. För våra tre 

storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö är radien 60 kilometer. För övriga tätorter 

med mer än 70 000 invånare är radien 30 kilometer och för tätorter mellan 10 001 och 70 000 

invånare är radien 20 kilometer. Stadsområden är kommuner med en befolkning på minst 30 

000 invånare och/eller där den största tätorten har minst 25 000 invånare. Mindre kommuner 

som gränsar till dessa större kommuner och där utpendlarna som andel av nattbefolkningen 

överstiger 50 procent kopplas också till respektive storstadsområden. Landsbygd är 

kommuner som inte ingår i de två tidigare klassificeringarna (storstadsområden och 

stadsområden) och som samtidigt har en befolkningstäthet av minst fem invånare per km2. 

Gles landsbygd är kommuner som inte ingår i de tre övriga klassificeringarna och som har en 

befolkning som är mindre än fem invånare per kvadratmeter (Jordbruksverket 2015).  I ett 

cirkeldiagram presenteras den procentuella fördelningen mellan de olika regionstyperna. Det 

visade sig att av femton nedlagda förlossningsenheter tillhör 7 procent kategorin 

storstadsområde, 7 procent stadsområde, 20 procent gles landsbygd och 67 procent landsbygd.  

 

 

3.5 Urval  

Journalistik handlar om att göra det abstrakta konkret. Att tala om centralisering i en 

nyhetsartikel är något som lämnas åt experterna. För att visa svart på vitt hur nedläggningar 

av förlossningskliniker påverkat befolkningen började jag titta på avstånden mellan de 

                                                        
4 Om Tätortsområden (TOT). Områden med mer än 10 000 invånare. 

 Om Tätortsnära landsbygd (TON). Områden omkring tätorter med mer än 10 000 invånare. 

Källa: Jordbruksverket 2015.  
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nedlagda förlossningsenheterna och de verksamma förlossningsenheterna i länet. I Västra 

Götaland, Norrbotten och Skåne finns långa sträckor men också flera alternativ av  

förlossningsenheter. I dessa tre fall mättes avståndet mellan den nedlagda förlossningsenheten 

och den närmaste verksamma förlossningsenheten (se bilaga 3).   

 

För att ta reda på avståndet definierade jag punkt A och punkt B för att sedan räkna ut 

avståndet med hjälp av Googles avståndsräknare (Google Maps).5 Först definierades en 

utgångspunkt (punkt A) som geografiskt sett var centralt beläget i varje ort där en 

förlossningsenhet lagts ned. Syftet med punkt A var att symbolisera centrum i varje ort. 

Problemet var exempelvis att matbutiker och vårdcentraler var placerade väldigt olika i 

relation till den centrala delen av orten, och att välja matbutik hade krävt ett ytterligare urval 

då det i flera fall finns flera stycken. Efter lite researcharbete fann jag att Systembolaget var 

centralt beläget i samtliga orter. På så sätt gjordes Systembolagets gatuadress i varje ort till 

punkt A. Gatuadressen till de övriga förlossningsenheterna i länet utgjorde punkt B.  

På så vis fick jag till exempelvis fram att boende i Kiruna centrum behöver åka tio mil till 

Gällivare sjukhus (se bilaga 3).  

 

Syftet med uträkningen var att kunna konkretisera avstånden i nyhetsartiklarna. Eftersom 

artiklarna skulle presentera flera olika siffror var jag tvungen att generalisera avstånden mätta 

i kilometer till närmsta tiotal i mil. På så sätt gjordes två avrundningar i två olika steg, i 1) 

bilaga 3 Avståndberäkning och i 2) nyhetsartiklarna. I det första steget (avståndsberäkningen) 

avrundades antal kilometer till tiotal. Till exempel mellan punkt A och B i Dalarna var 

avståndet 87,2 km, vilket avrundades till 90 km, och blev därmed en del av de utvalda länen. I 

steg två (nyhetsartiklarna) avrundades 90 km till 100 km, för att kunna generalisera avstånden 

mellan punkt A och punkt B till 10 mil. Generaliseringen i nyhetsartiklarna berodde även på 

hur andra nyhetsmedier gjort sin nyhetsvärdering. Det händelser som blev nyhetsartiklar var 

fall där föräldrar var tvungna att resa mellan tio och trettiofem mil till sjukhuset (Mattson 

2017; Salihu 2017; Letmark 2017). De fall som fick en körsträcka på minimum nio mil var 

nedläggningarna i Kiruna, Sollefteå, Bollnäs, Mora och Torsby (se bilaga 3).  

 

Min ambition var från början att fokusera på ett län där nedläggningen av en 

förlossningsenhet var en nyhet, och ett län där nedläggningen av en förlossningsenhet var en 

                                                        
5 Google Maps beräknar sträckor i kilometer. Se bilaga 3.  
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gammal nyhet. Syftet var att få fram röster om ett och samma fenomen, men med olika 

perspektiv baserat på hur lång tid som passerat sedan nedläggningen. Till en början valde jag 

ut Västernorrland (BB Sollefteå) och Norrbotten (BB Kiruna) och skickade en webbenkät till 

barnmorskor i respektive län. Men efter att ha kommit i kontakt med Mari Moberg i Dalarna, 

som erfarit bilförlossning, valde jag att titta på nedläggningarna av BB Sollefteå och BB 

Mora.  

 

 

3.6 Enkätundersökning 

För att undersöka hur nedläggningarna påverkat kvinnor i de utvalda länen valde jag att 

skicka en webbenkät till barnmorskorna i Västerbotten och Norrbotten. Fördelen med en 

enkätundersökning är att forskaren inte får någon personlig kontakt med respondenterna 

(barnmorskorna), och det finns heller ingen begränsning i tid och rum (Ruane 2006: 149f).  

För att använda enkätsvar som underlag till statistik och i allra högsta grad, för journalistik, 

krävs en hög grad av stringens (Statistiska centralbyrån 2016). För att lyckas med det så har 

jag använt mig av Statistiska centralbyråns publicerade bok Frågor och svar– om 

frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar (Statistiska centralbyrån 2016). 

 

Val av län gjordes med tanke på aktualitet (Västernorrland) och historisk tillbakablick 

(Norrbotten). I båda fallen startades ideella organisationer (Ådalen 2017 och 

Lapplandsuppropet 2001) där protester mot nedläggningarna fortfarande pågår. 

Webbenkätens syfte var att försöka närma sig mörkertalet över hur många som föder barn 

utanför sjukhuset varje år, eftersom det var i linje med studiens tidigare tema bilförlossning. 

På grund av examensarbetets avgränsade volym valde jag att rikta enkätundersökningen till 

barnmorskor, eftersom mängden material hade blivit alldeles för stort om jag riktat den till 

kvinnor som fött barn under det senaste året. I Norrbotten och Västernorrland finns 

förlossningsenheter på sjukhusen i Sunderbyn, Gällivare, Sundsvall och Örnsköldsvik. Via 

ansvarig barnmorska eller enhetschef vid varje förlossningsenhet fick jag vidarebefordra ett 

mail med inbjudan till webbenkät till totalt åttio barnmorskor. Webbenkätens frågor syftade 

till att undersöka barnmorskors upplevelse av pre-hospitala förlossningar (förlossningar 

utanför sjukhuset). Som ett sätt att motivera respondenterna till att delta i studien var 

utvärderingen av webbenkäterna öppna och tillgängliga att ta del av (Webbenkäter 2017). 

Som sagt exkluderades enkätundersökningen i den journalistiska produktionsdelen, eftersom 

svarsfrekvensen blev endast nitton av åttio barnmorskor.  
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3.7 Intervjuteknik  

Den journalistiska intervjun är en av de viktigaste verktygen för en journalist och reporter 

(Häger 2009: 225). Vilka redskap och metoder som inkluderas skiljer sig mellan olika genrer. 

Det journalistiska reportaget gestaltar genom sinnesintryck, bilder, lukter och ljud (Häger 

2009: 56). Nyhetsartikeln ska däremot var saklig och låta båda sidorna av saken komma till 

tals (Häger 2001: 79). Eftersom den journalistiska genren för mitt arbete är nyhetsartikel 

valde jag i samråd med handledare att avgränsa arbetet till att primärt utföra intervjuer per 

telefon och inte genom personliga möten.  

 

I mina intervjuer valde jag bort ljudupptagning, framförallt på grund av personlig smak. Jag 

övervägde ljudupptagning, eftersom det kan uppfattats som mer tillförlitligt än en anteckning 

när materialet väl ska citeras. Dock hävdar Jan Krag Jacobsen (1993) att redigering av 

intervjumaterial inte kan undgå tolkning. Samma ljudupptagning tolkas olika beroende på 

vem som lyssnar och redigerar (Krag Jacobsen 1993: 198). Personliga tolkningar och 

uppfattningar, mer eller mindre medvetna, kommer fram i redigeringsarbetet även om 

intervjun finns inspelad (Krag Jacobsen 1993: 198). Fördelen med att skrivna ned 

intervjupersonens svar gör att jag kan fokusera på svaren, en synnerligen användbar metod 

vid en telefonintervjuer då interaktionsnivån avgränsas till röst och hörsel. Att skriva ned det 

personen säger ger också en bättre överblick över svaren, för att se om personen uttryckt sig 

konkret och faktiskt svarat på frågorna. Under intervjuerna antecknade jag löpande 

intervjupersonernas svar i ett word-dokument. Till en början märkte jag att min metod hade 

brister, då mitt frågemanus snabbt betades av och att vissa svar blev outforskade. För att följa 

upp nyanser och nyckelformuleringar använde jag mig av Hägers råd om ”konsten att lyssna” 

(Häger 2001: 78). Att summera intervjupersonens citat kan leda till att personen förtydligar, 

utvecklar och konkretiserar sitt svar (Häger 2001: 79). Därav läste jag upp mina anteckningar 

efter varje svar, och bad den intervjuade att bekräfta svaren. För att följa upp nyanser och 

nyckelord valde jag att notera ord genom att ändra texten till fetstil, för att sedan upprepa 

personens ordval och be hen utveckla. Efter intervjun kopierade jag råmaterialet 

(anteckningarna i löptext) och förtydligade citaten i ett separat dokument. På så vis 

resulterade varje intervju i två dokument, en text med råmaterial, och en text med renskrivna 

citat.  
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4. Källhantering 

 

4.1 Källkritik: Intervjupersoner  

Att vara källkritisk kan verka enkelt, du ska helt enkelt inte tro på allt du ser och hör. Thorsten 

Thurén (2005: 9) definierar källa som ”ursprunget till vår kunskap”, allt det vi kallar kunskap 

kommer från en kunskapskälla. De essentiella källkritiska principerna för en journalist är 

äkthet, tidssamband, oberoende, och tendensfrihet (Thurén 2005: 13). Med äkthet menas att 

journalisten måste säkerställa att personen är den hen påstår sig vara. Oberoende innebär att 

källan ska stå för sig själv (utan påverkan), det vill säga vara en primär källa och inte en 

sekundär. Principerna inbegriper tendensfrihet, att se till att källan inte har en politisk, 

personlig eller ekonomiska vinning i att förvanska verklighetsbilden. Avståndet mellan 

tidpunkten för händelsen och tidpunkten för källans berättelse, kallad tidssamband, påverkar 

även källans trovärdighet (Ibid.). I min studie har framför allt tidssambandet varit en 

utmaning, eftersom syftet med vissa intervjuer var att ställa frågor om nedläggningar och 

förlossningar som hänt upp till tjugo år tillbaka i tiden. I intervjun med Mari Moberg den 24 

april berättade hon att hon i december 2012 födde sin dotter i bilen på en bensinmack i 

Rättvik, Dalarna. Tidpunkten för händelsen inträffade fem år före tidpunkten för källans 

berättelse. I det specifika fallet hade jag två olika artiklar att kontrollera Maris historia mot. 

Två tidningar hade tidigare publicerats Maris berättelse, Dala-demokraten och Expressen 

(Wolofsky 2013; Roos 2017). I båda artiklarna repeterade Mari konsekvent samma detaljer, 

vilket ökade mitt förtroende för hennes minnesförmåga. Källan skulle kunna tolkas som 

pålitlig, eftersom hennes berättelse publicerats i både Dala-demokraten och Expressen 

(Wolofsky 2013; Roos 2017). En noggrann källkritiker hade bett att få se patientjournalen, för 

att låta en oberoende källa bekräfta Mobergs historia. Jag valde dock att lita på Dala-

demokratens och Expressens publicistiska omdöme, och prioriterade bort att granska källans 

berättelse djupare. Även om journaler är sekretessbelagda och en krångligare väg att gå, hade 

den svårare vägen ökat tillförlitligheten i Mobergs egen berättelse.       

I det källkritiska arbetet gjorde jag inte skillnad på experter (forskare, barnmorskor, läkare, 

politiker) och människor som erfarit förlossningsvården som vårdtagare. Inför varje intervju 

var jag noga med att undersöka intervjupersonernas bakgrund, för att säkerställa äkthet, 

tendensfrihet och oberoende. Enligt den källkritiska principen tittade jag på personernas 

utbildning, om de är/har varit politiskt aktiva samt var de är anställda. Vid intervju med Mia 

Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet, fick jag ställa mig frågan om tendensfrihet. 
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Ahlberg är både anställd som postdoktor vid enheten för klinisk epidemiologi på Karolinska 

Institutet, samt förtroendevald som ordförande i en yrkesförening. För att undersöka 

tendensfriheten sökte jag efter Barnmorskeförbundet syfte och eventuell partiskhet. 

Barnmorskeförbundet beskrivs enligt dem själva som ett självständig organisation och 

partipolitiskt obundna, med visst samarbete med myndigheter och högskolor (Svenska 

Barnmorskeförbundet 2015). Dess syfte är att främja yrkeskårens kompetensutveckling och 

forskning inom sexuell och reproduktiv hälsa. Personligen ser jag två problem med att låta 

representanter från yrkesföreningar figurera som experter, dels att det inom en förening finns 

en verklighetsbild av vad som är bra/dåligt för yrkeskåren och vad som är etiskt rätt/fel för 

deras patienter. I dessa fall går inte tendensfriheten att säkerställa till hundra procent, men 

deras kunskapsinsikt i ämnet är svår att få tag på från annat håll. Mia Ahlbergs 

doktorsexamen i medicinvetenskap var dock övervägande, hennes kunskapsområde och 

hennes stöd från föreningen gjorde henne till en tillräckligt tendensfri expert inom 

förlossningsvård.      

Den enda forskaren jag intervjuade för artikelserien var Mika Gissler, professor och anställd 

vid Institutet för Välfärd och Hälsa i Helsingfors, samt gästprofessor på Karolinska Institutet. 

Att Gissler var primärt anställd i ett annat land, och gjort sina studier med finsk födslodata, 

gjorde att jag såg honom som en tendensfri, oberoende och pålitlig källa. I tillägg kan hans 

forskningsrapporter laddas ned online, vilket visar transparens, samt att det ökade mitt 

förtroende för honom som pålitlig källa. Ytterligare källor som användes i researcharbetet var 

Barbro Eråker (barnmorska), Karin Ängeby (ordförande Barnmorskeförbundet i Värmland) 

och Mikaela Olsson Fallbäcken (erfaren av bilförlossning). Intervjupersonerna var en viktigt 

del i researcharbetet, men selekterades bort i produktionen av artiklarna.  

 

 

3.5 Källkritik: Tabell 1. Nedlagda förlossningsenheter 1997-2017.  

Det primära syftet med tabell 1 var att ta reda på antalet nedlagda förlossningskliniker. 

Således sammanställdes resultatet i Presentationstabell: Sammanställning av åren 1997-2017 

(se bilaga 1). Där visas Bortfall, Bortfall räknade som nedläggningar samt Totalt antal 

självständiga förlossningsenheter. Presentationstabellen visar att Bortfall och Bortfall räknat 

som nedläggning skiljer sig markant, då Bortfall resulterade i tjugotvå och Bortfall räknat 

som nedläggning resulterade i femton. Orsaken till resultatens differens berodde på att två 
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olika källor använts, Socialstyrelsens årsrapporter och presskontakter vid respektive landsting 

och region.   

 

Bill Kovach och Tom Rosenstiel (2001:92f) beskriver journalisten som sanningssökare, men 

för att den journalistiska produkten ska bli sanningsenlig måste journalisten visa transparens 

(öppenhet) gentemot mottagaren. I presentationen av materialet ska mottagaren själv kunna 

värdera validiteten (äktheten) i materialet. Syftet är att visa respekt mot mottagaren och det 

som journalisten kallar fakta ska kunna granskas (Ibid.). Därav vill jag rikta kritik mot min 

egen undersökning, framförallt mot val av material, Socialstyrelsen årsrapporter Graviditet, 

förlossning och nyfödda. Jag upptäckte att Socialstyrelsen förhöll sig en aning osystematiskt i 

vilka förlossningsenheter som inkluderades i årsrapporterna, detta upptäcktes när jag 

dubbelkollade årtal för nedläggning med presskontakter vid respektive landsting och region 

(se källförteckningen under Övriga källor). I tabell 1, Nedlagda förlossningsenheter 1997-

2017, var bortfallet sexton förlossningsenheter, men när jag källkritiskt dubbelkollade årtalen 

visade det sig att sex fall inte stämde överens. Utgångspunkten var att förlossningsenheter 

varje år skickar in uppgifter till Socialstyrelsen, vilket leder till att det året då enheten slutar 

vara verksam inkluderas heller inte uppgifterna i årsrapporten. På så sätt trodde jag att tabell 1 

kunde visa på bortfallet år för år, men det visade sig inte vara fullt så enkelt. I sju fall lades 

förlossningsenheterna ned samma år som de sista uppgifterna inkom till Socialstyrelsen.6 I 

fyra fall lades förlossningsenheter ned året efter att de sista uppgifterna inkom till 

Socialstyrelsen.7 Slutligen, det som gjorde mig mest kritisk till Socialstyrelsens uppgifter var 

att två förlossningsenheter inkluderades i årsrapporter både ett och två år efter att de lades 

ned.8 Enligt Jimmy Gottfridsson, pressekreterare vid Region Skåne, lades förlossningsenheten 

i Trelleborg ned år 1996 och i Ängelholm 1997, men i årsrapporterna var Trelleborg 

inkluderad år 1997 och Ängelholm ända fram till 1999. På så vis ställdes jag inför dilemmat 

om jag skulle följa årsrapporterna eller källorna från landstingen och regionen, det slutade 

med att jag valde det senare alternativet. På så vis föll Trelleborg ur kartläggningen, eftersom 

pressekreteraren vid Region Skåne bekräftat att Trelleborg lades ned 1996.  

 

                                                        
6 Ang. sju fall: Boden, Kalix, Katrineholm, Kiruna, Ljungby & Uddevalla.  
7 Ang. fyra fall: Bollnäs, Mora, Piteå & Torsby.  
8 Ang. två fall: Trelleborg & Ängelholm.  
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Som stöd för olika påståenden krävs det inom vetenskapen empiriska belägg som ska samlas 

in enligt systematiska och metodiska regler– visst det förekommer ett osystematiskt 

tillvägagångssätt blir också resultatet otillförlitligt (Ruane 2006:19). På så vis vill jag 

poängtera att målet med tabell 1 var att med systematiska och metodiska regler skapa en 

översikt över antalet nedlagda förlossningsenheter mellan 1997 till 2017. På grund av 

bristande reliabilitet i årsrapporterna visar även tabellen en viss otillförlitlighet. Sett i 

backspegeln önskar jag att jag hade tagit mer hjälp av någon kunnig i kvantitativ metod, och 

låtit tabell 1 granskas och kritiserats långt tidigare. Den här erfarenheten har lärt mig att koda 

en kvantitativ datainsamling, kritiskt analysera resultat och källor, och slutligen kritisera den 

egna metoden. Trots att tabell 1 på flera sätt brister i validitet när det gäller vilket årtal som 

nedläggningarna skedde har arbetet ändå varit ett tillskott i kartläggningen. Utan 

informationen i tabell 1 hade jag inte fått översikt över vilka förlossningsenheter som finns 

eller som funnits mellan åren 1997-2007. På så sätt har tabell 1 fungerat som en grund i 

kartläggningen.   

 

5. Resultat   

Kartläggningen visade att femton förlossningsenheter lagts ned mellan 1997 och 2017. 

Fördelningen mellan regiontyper visade att tio förlossningsenheter var placerade landsbygden, 

tre stycken placerade på gles landsbygd, en placerad i stadsområde och en placerad i 

storstadsområde (se bilaga 1 & 2).  

 

5.1 Genre och stilistik  

Resultatet blev en artikelserie i två delar, där artikel 1 är  Nyfödda levereras på bebisfabriker 

och artikel 2 är Istället för bilförlossning– kvinnor väljer andra vägar, och (se bilaga 4 & 5). 

Artikel 1 innehåller 4 471 tecken och artikel 2 innehåller 3 381 tecken. Val av genre grundade 

sig i materialets resultat. Eftersom kartläggningen påvisade nya uppgifter, blev genren 

nyhetsartikel ett självklart val för presentationen av kartläggningen. Artiklarna är gjorda med 

stor omtanke på vinkel och nyhetskrok (en ny uppgift eller en aktuell händelse). I efterhand 

tror jag att jag hade kunnat utveckla och problematisera materialet både djupare och bredare 

om jag hade ändrat genre till reportage. På grund av att jag från början föreställt mig den 

journalistiska produkten som nyhetsinslag i tv, fastnade jag i nyhetsgenren när jag ändrade 

publikationsmedium till dagstidning.  
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Nyhetsartikeln kännetecknas av en enkel form där det mest intressanta presenteras först och 

det minst intressanta längre ned i texten (Häger 2009: 49). Formen består av rubrik, ingress 

och brödtext. Rubrikens jobb är att ge läsaren svar och inte ställa frågor, den skall även ha 

täckningen i texten. I artikel ett är jag framförallt nöjd med rubriken, eftersom den ger ett svar 

som samtidigt intresserar läsaren till att veta vad som egentligen menas med ”bebisfabriker”. 

Ingressen skall locka läsaren till att vilja ha mer och fortsätta till brödtexten, där nyhetens 

kärna presenteras (Häger 2009: 53). Här lyckades jag ganska bra på både artiklarna, det 

svåraste var att välja ut vilken information som skulle finnas med, eftersom arbetet 

presenterar en hel del siffror. Under produktionsdelen letade jag alldeles för länge efter 

nyhetskrok för båda artiklarna, problemet som ständigt uppdagades var det faktum att en 

nyhetskrok idag är inte en nyhetskrok imorgon. För att gå runt det här problemet valde jag att 

fokusera på det jag inte tidigare sett i övrig nyhetsmedia: kartläggningen och vinkeln på antal 

nedlagda förlossningsenheter mellan landsbygd och storstad, samt att kvinnor i Sollefteå 

funderar på alternativa förlossningsmöjligheter. 

 

Strukturen och skrivsättet på en nyhetsartikel har varierat genom generationer, till exempel 

finns Den omvända pyramiden, Timglaset, Cirkeln, Tegelstenarna och Den dramaturgiska 

fisken (Häger 2009: 63-67). Eftersom artikelserien är anpassad till dagtidning har jag valt att 

använda Timglaset, en berättarstruktur som passar bra för nyhetsartiklar med publicering i 

både papperstidning och webb. När det gäller språk och stilistik var målet att skriva med 

inspiration från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, lite längre ingresser och skarpare 

rubriker. Efter hand upptäckte jag min egen tendens att skriva som Aftonbladet och 

Expressen, väldigt rakt på sak, korta ingresser och en aning sensationsfixerat. I efterhand är 

jag mest nöjd med strukturen på artiklarna då det ändå följer den dramaturgiska kurvan med 

Björn Hägers timglas som mall.  

 

I slutskedet valde jag att exkludera reportaget om Mari Moberg som födde sitt barn i bilen 

2012 i Dalarna. Framförallt på grund av att jag inte hann göra intervjun personligen, utan via 

telefon. Det gjorde att reportageformen blev lidande då inga miljöbeskrivningar eller 

personliga iakttagelser kunde inkluderas. Alternativet var att skriva en nyhetsartikel med en 

aktuell nyhetskrok där Mobergs citat kunde passa in, men jag hittade varken vinkel eller 

nyhetskrok som kunde intressera en rikspublik. Således valde jag att avgränsa och endast 

inkludera artikel 1 och 2 i examensarbetet.  
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6. Slutsats 

 
Den mest intressant slutsatsen i det här arbetet är kunskapen om vem som prioriteras i den 

moderna förlossningsvården. Att lägga ned förlossningsenheter och hänvisa till större sjukhus 

verkar vara en försiktighetsåtgärd för att inte förlora ett barn, baserat på risken att något skulle 

gå fel. Motiveringen är då att ett större sjukhus kan erbjuda fler specialistkunskaper och 

modern utrustning. Men forskning har även visat att det blir svinn på barn om avståndet till 

förlossningsenheten är mer än trettiofem kilometer (Gissler 2017).  

 

Förlossning är klassad som en akut situation och den födande kvinnan har möjlighet att själv 

välja ett specialistsjukhus framför en liten förlossningsenhet– om hon så vill. Det är just här 

som det utkristalliseras att kvinnors egna vilja, hur de själva vill föda barn, inte spelar någon 

roll. Även om kvinnor protesterar, ockuperar och demonstrerar får rösterna inget gehör. Från 

politikers objektiva position är en lång resväg på mellan tio till trettio mil inte en risk. Men 

det är en risk, en oro och en rädsla för kvinnor som är situationens subjekt och huvudperson. 

Makten ligger hos politikerna, som i tjugo år prioriterat låg spädbarnsdödlighet (det vill säga 

fostret) framför kvinnan. Vem som har makten över den nyfödda, kan även härledas till vem 

som har makten över fostret. Detta visar sig allra tydligast i abortfrågan, där det kollektiva 

intresset för att reglera graviditeten– fostrets vara och icke-vara– bestäms av samhället. I 1 § 

av Abortlagen  (SFS 1974: 595) tillåts abort fram till vecka arton, önskas abort efter den 

artonde veckan måste kvinnan söka tillstånd hos Socialstyrelsen (SFS 1974: 595). Makten 

över kvinnokroppen flyttas alltså vid den nittonde graviditetsveckan från individen till staten, 

och i frågan om fostrets vara och icke-vara utkristalliseras vem som har den reella makten 

över kvinnors kroppar.  

 

 

7. Etik 

 
Det fundamentala i journalistiken en trovärdig journalist. I mitt arbete har jag noga förhållit 

mig till Yrkesetiska nämndens yrkesregler (Journalistförbundet 2014). Där finns tretton 

yrkesregler som gäller för både anställda journalister och frilansare. Reglerna är uppdelade i 

två delar: journalistens integritet och anskaffning av material. Journalistens integritet är en 

förutsättning för att en journalistisk produkt ska vara trovärdig, bland annat ska hen inte 
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acceptera gåvor, ta på sig uppdrag utan en redaktionell ledning, ge efter för påtryckningar 

med avsikten att förhindra en publicering, samt att inte missbruka sin ställning som journalist. 

Under mitt arbete har jag inte stött på några av de ovan nämnda problemområdena. Däremot 

har jag fått visa aktsamhet när det gäller anskaffning av material. Till exempel intervjuade jag 

ett antal ovana intervjupersoner, bland annat talespersonen för BB-ockupationen i Sollefteå, 

Anna-Marica Ek, ockupanten Maria Bruce, barnmorskan Helena Källström och Mari Moberg 

som födde barn i bilen. Samtliga personer informerades om att intervjumaterialet avsågs för 

publicering. För att undvika missuppfattningar och inte riskera arbetets eller min egen 

trovärdighet, lät jag samtliga intervjupersoner som inkluderas i artiklarna kontrollera citaten 

före inlämningen av examensarbetet. Att använda dold kamera eller dold inspelning har aldrig 

varit aktuellt, och jag anser att dessa metoder endast bör användas när inga andra metoder är 

möjliga. När det gäller anskaffning av material har störst fokus legat på hur jag bäst hanterar 

statistiksammanställningen i metodavsnittets kartläggning.  

 

De yrkesetiska reglerna fyller en funktion, men när det gäller etik är det viktigt att inte fastna 

vid regler om vad som är rätt och fel. Det är även viktigt att belysa att etik och moral ofta ses 

som varandras synonymer, men moral är människans praktiska handlande som inte alla 

gånger speglar hens uttryckta värderingar (Hermeren & Holte 2017). Moral handlar inte om 

att följa och lyda vissa regler, utan om att ”bli en självständigt reflekterande reporter” 

(Petterson 2006). Som journalist har jag makten att göra val. Olof Petterson (2006: 253) 

hävdar att journalister som upplever maktlöshet, existentiell utsatthet och ånger indikerar att 

de är moraliskt reflekterande. Att skapa en nyhet är en enorm makt. Det kräver både 

opartiskhet, tillförlitlighet och transparens. Under arbetets gång har jag många gånger upplevt 

både makt och vanmakt. Återkommande gånger har jag känt att det varit svårt att skilja den 

opartiska yrkesrollen som journalist från den privata individen. Jag har ställt mig frågan om 

mina personliga värderingar färgat undersökningens val och icke-val. Som erfaren inom 

lokaljournalistik är jag van att ta mig an olika ämnen som inte tilltalar mig personligen. Men 

personligen tror jag inte att det går att ge sig hän åt ett ämne utan att själv uppleva ämnet som 

värdefullt. Att skriva om traktorer är inte lika värdefullt för mig som att skriva om 

förlossningsvård, trots att jag har mer erfarenhet av det förstnämnda. Med min erfarenhet vill 

jag påstå att det är svårt att ge sig hän åt ett ämne under en längre tid, om det inte finns ett 

intresse från den privata individen.   
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8. Avslutande reflektion 
 

”Nog finns det mål och mening i vår färd - 

men det är vägen, som är mödan värd.” 

– Karin Boye 1927 

 

Den journalistiska produktionsdelen resulterade i två nyhetsartiklar anpassade för dagstidning. 

Den tidigare idén var att göra två nyhetsinslag i samarbete med SVT Nyheter. Att jag fick 

SVT intresserade av kartläggningen och idén gjorde att produktionsdelen blev framskjuten 

och försenad. När jag väl fick svaret att SVT tackade nej var det redan en vecka in i april och 

enligt min tidsplan skulle de journalistiska produkterna vara klara den 30 april. På grund av 

tidsbristen blev produktionsdelen en smula lidande. Eftersom den tidigare idén med 

nyhetsinslag (tv) byggde på samarbete med en redaktion lämnades jag ensam med samtliga 

delar i produktionsarbetet. Jag vill också påstå att den tidigare publiceringsformen 

(nyhetsinslag) gjorde mig en aning blind för nya möjligheter när publiceringen ändrades och 

riktades till dagstidning. Så här i efterhand tror jag att jag hade fått ut mer om jag ändrat 

genren till en nyhetsartikel och ett reportage, samt flyttat fokus från det nyhetsmässiga och 

undersökt ämnet på en mer strukturell nivå. Jag tycker även att artiklarna hade getts en större 

tyngd om jag inkluderat fler forskare, samt djupare undersökt socialstyrelsens riktlinjer för 

vad som är ”säker förlossningsvård” och ”risk”. Som person är jag mer intresserad av 

beteendemönster och att undersöka kulturella fenomen i samhället. Det som egentligen 

intresserar mig mest av kartläggningens resultat är frågan: vad säger det här om vår samtid?  

 

Sammanfattningsvis vill jag säga att jag är ganska nöjd med resultatet. Nils Hanson beskriver 

grävande journalistik som ”en granskning på eget initiativ för att publicera uppgifter av stort 

allmänintresse som annars inte skulle komma fram” (Hanson 2009: 28). När jag påbörjade 

arbetet var jag inte särskilt medveten om vad jag höll på med. Nu i efterhand prickar arbetet in 

nästan alla av Hansons kriterier för grävande journalistik: att genom eget initiativ och egen 

research metodiskt samla in uppgifter och dokument, att genom egen analys sortera och 

värdera de insamlade uppgifterna, samt resultatets exklusivitet– att allmänheten får ta del av 

viktiga uppgifter som annars inte skulle ha kommit fram (Hanson 2009:27f). Datainsamlingen 

och arbetet med tabellerna kostade examensarbetet tid, men nackdelen i det motiverar jag med 

den viktiga informationen som kom fram. Det talas ofta om centralisering på olika områden 

och nyhetsmedier publicerar ofta med ändamålet att belysa att ännu en förlossningsenhet har 
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lagts ned på landsbygden. När jag ensam tog fram faktiska siffror på antal nedlagda 

förlossningsenheter mellan 1997 till 2017, samt deras fördelning mellan regiontyper, lyckades 

jag bekräftade hypotesen om en centraliseringstrend av förlossningsvården i Sverige.  
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Nyfödda levereras på bebisfabriker  
 
Förlossningsvården har i två decennier flyttats till större städer, och kvinnor på 
landsbygden tvingas resa allt längre för att föda barn. Det visar en ny unik 
kartläggning.  
 
Under en tjugoårsperiod har 15 förlossningsmottagningar lagts ned i Sverige, 13 av 
dessa var placerade på landsbygden. Födande kvinnor i Dalarna, Gävleborg, 
Norrbotten, Värmland och Västernorrland har fått en resväg på upp till 30 mil till 
närmaste förlossning. När avståndet till förlossningskliniken är mer än 3,5 mil är risken 
för komplikationer nästan dubbelt så hög, för både kvinnan och barnet, det visar 
forskning av professor Mika Gissler vid Institutet för Hälsa och Välfärd i Helsingfors.  
 

–  Det är fel tänkt att man sparar pengar, för barnen föds ju någonstans, vare sig 
det är på sjukhuset eller i bilen, säger Mika Gissler.  

 
Gisslers studier visar att bilförlossningar ökar när mindre förlossningskliniker läggs 
ned. Om barnet är för tidigt fött– och föds i bilen– är risken för dödlighet sex gånger så 
stor, jämfört med om barnet hade fötts på sjukhuset.  
 

–  Risken är att familjer inte vågar skaffa flera barn, eftersom de är rädda att de inte 
ska hinna till sjukhuset, säger Mika Gissler.  

 
”Bättre om barnen överlever” 
Under 2016 föddes två barn i månaden utanför sjukhuset i Dalarna, enligt 
Socialstyrelsens rapport för 2015. Sedan stängningen av Mora BB 2010 har födande 
kvinnor i Idre 25 mil till närmaste förlossningsmottagning i Falun. Enligt Agneta 
Romin, verksamhetschef för kvinnosjukvården i Dalarna, är inte avståndet ett problem. 
 

–  Det är ovanligt att det inte går bra. Oftast är det inte de med långa avstånd som 
föder utanför sjukhuset utan de som bor nära, säger Agneta Romin.  

 
Avstånd är lätt att relatera till, det menar Romin är en av orsakerna till de högljudda 
protesterna vid BB-nedläggningar. Hon tror inte att oron kan tryggas genom att öppna 
upp Mora BB på nytt. För Romin är specialistsjukhusen det säkraste alternativet för 
födande kvinnor och nyfödda. 
 

–  Vi skulle vilja att hela befolkningen skulle känna sig trygga, men det är bättre om 
barnen överlever, säger Agneta Romin.  

 
 
Allvarliga bristningar ökar 
Landsbygden förlorar förlossningskliniker en efter en och enligt Mika Gissler är det en 
trend som pågår i hela norden. Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet, anser 
att dagens förlossningsvård hindrar kvinnor från att föda vaginalt. Ahlberg menar att de 
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stora sjukhusen är kostnadseffektiva och patientsäkra när det gäller risken för dödsfall, 
men inte när det gäller allvarliga bristningar. 
 

–  Vi är väldigt skeptiska till stora enheter som bebisfabriker. Politikerna säger att 
det inte är säkert med mindre förlossningskliniker, men det syns inte i 
statistiken.  

 
I storstadsregionerna har patienttrycket på förlossningsavdelningarna ökat. Stora 
sjukhus med en högteknologisk miljö får personalen att snabbare ta till instrument och 
mediciner, enligt Mia Ahlberg. Hon ser det som en av orsakerna till att fler kvinnor får 
allvarliga komplikationer. 
 

–  Kvinnor hindras från att föda i sin egen takt, vilket ofta slutar i bristningar och 
komplikationer, säger Mia Ahlberg.   

 
Kvinnor som födde barn i Stockholmsregionen fick flest allvarliga bristningar under 
2015. På små förlossningsenheter som BB Sollefteå, BB Sophia och BB Lycksele, 
gjordes färre kejsarsnitt och kvinnorna fick färre allvarliga bristningar, enligt 
Socialstyrelsens rapport från 2015.   
 
Gemensamma orsaker  
Personalbrist, besparingar och för få förlossningar var samtliga orsaker till 
nedläggningarna av BB i Sollefteå, Mora, Kalix, Kiruna, Piteå, Bollnäs och Torsby. 
Landstingen ansvarar för att bedriva god vård och att säkerställa kvalitén, men vad som 
är god vård är en fråga som får olika svar av föderskor, barnmorskor och 
sjukhusledning. Agneta Romin i Dalarna anser att god vård är när personalen är van 
vid att känna igen när någonting är fel i en förlossning. Små förlossningskliniker har 
för få förlossningar varje år för att personalen ska få den vanan, enligt Romin.   
 

–  Det försämrar kompetensen och ger inte samma kvalité på vården, säger Agneta 
Romin.  

 
En förlossning kräver både medicinsk kunskap och personlig anpassning. Kvinnans 
psyke påverkas av hur vården är organiserad, och hur personalen bemöter de 
inblandade.  
 

– Den mentala biten är lika viktig som den medicinska. På Sollefteå sjukhus 
arbetade vi inte som om vi ägde förlossningen, det var parets förlossning, säger 
Helena Källström, barnmorska och tidigare anställd på BB Sollefteå. 
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Istället för bilförlossning– kvinnor väljer andra vägar  
 
I efterdyningarna av BB-nedläggningen i Sollefteå växer en alternativ 
förlossningsvård fram.  

– Jag är rädd för mitt liv, på nätterna drömmer jag mardrömmar, säger 
Pernilla Sjödin som ska föda i juni.  

 
I februari stängdes BB Sollefteå på grund av besparingar på 15 miljoner kronor.  
En tidigare kartläggning visade att nittio procent av alla BB-nedläggningar under de 
senaste tjugo åren skett på landsbygden. Med åren har demonstrationer mot BB-
nedläggningarna avtagit, röster tystnat, och nyheten övergått till vardag. Men i 
Sollefteå ockuperas fortfarande sjukhuset och i skuggan av vårdens omorganisering 
hittar kvinnor alternativa vägar för att få sin vilja igenom.  
 

– När dom lade ner BB Sollefteå blev alla barnmorskor. Nu måste alla vara 
redo för att föda barn själva, eftersom man inte hinner fram till sjukhuset i 
tid, säger Anna Marica Ek, talesperson för ockupationen i Sollefteå.  

 
Säker förlossningsvård 
Sverige är en av de länder i världen som har lägst barn- och mödradödlighet. Enligt 
Eva Back, hälso- och sjukvårdsansvarig i Västernorrland, är den låga dödligheten 
ett resultat av att förlossningsvården är placerad på större sjukhus med 
specialistkunskaper.  
 

– Jämlik vård är att man får den bästa vården, oberoende av var man bor 
någonstans, säger Eva Back.  

 
Helena Källström är barnmorska och arbetade tidigare på BB Sollefteå, hon tycker 
att den födande kvinnan borde prioriteras högre när förlossningsvården 
organiseras. 
 

– När det gäller patientsäkerhet för födande kvinnor är närhet och kontinuitet 
viktigast, säger Helena Källström.  
 

 
Kejsarsnitt framför bilförlossning 
Pernilla Sjödin är Sollefteåbo och gravid i sjätte månaden. Sedan nedläggningen i 
Sollefteå har hon tillsammans andra födande kvinnor i kommunen hänvisats till 
Örnsköldsvik och Sundsvall. Men i april blev Örnsköldsvik överbelastat och den 
enda hjälpen som erbjuds finns i Sundsvall. Istället för att resa de 12 milen väljer 
Pernilla att göra ett planerat kejsarsnitt.  
 

– Någon form av kontroll vill jag ha, och jag är alldeles för rädd för att sitta i 
bilen när det drar igång, säger Pernilla Sjödin.  
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Kampen om kvinnovården 
Att landstinget inte ändrar sitt beslut trots protester ser Anna Marica Ek, 
talesperson för ockupationen, som en maktfråga. Efter att ha tappat hoppet om 
landstinget i Västernorrland, vänder sig nu ockupanterna till regeringen med över 
9.000 underskrifter i protest mot nedläggningen. För Ek är nedläggningen ett 
påtagligt bevis på vem, eller vilka, landstinget prioriterar.   
 

– Det är så här för att det är kvinnovård. Hade det varit män som fött barn så 
hade vi inte suttit med det här problemet, säger Anna Marica Ek. 

 
Trots protesterna är Landstinget i Västernorrland övertygade om att de fattat ett bra 
beslut. 
 

– Vi har lyssnat väldigt mycket och försökt att svara, men att lyssna är inte 
samma sak som att lyda. Det finns inget beslut som är så genomarbetat som 
det här, säger Eva Back.  

 
Malin Bruce, BB-ockupant och mamma, besökte Mynttorget i Stockholm för ett 
möte med riksdagens partiledare. För Bruce är kampen om BB Sollefteå en kamp 
för hela Sverige, en symbolfråga för en levande landsbygd.  
 

– Det handlar om liv och död för kvinnor och barn, men för politikerna 
handlar det om prestige. Om det fortsätter så här kommer ingen vilja bo kvar 
på landsbygden, säger Malin Bruce.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


