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Sammanfattning   
  
Ida Redhammar var barnmorska och verkade i Älvsborgs län åren1917-1941. Dagböcker 
från hennes förrättningar har inspirerat till denna uppsats. Syftet är att analysera en 
barnmorskas utbildning, arbete och villkor i början av 1900-talet. Metoden är en kritisk 
diskursanalys som gjorts efter en innehållsanalys av barnmorskereglementet och läroboken 
som användes vid Ida Redhammars utbildning på barnmorskeläroanstalten i Göteborg 
1916. 
Resultatet presenteras som fyra teman i vilka olika diskurser ryms och det finns en 
interdiskursivitet inom varje tema. Temana är: 1. Att lyda läkaren. 2. Barnmorskan ska i allt 
handla som hon blivit lärd. 3. Att ha det yttersta ansvaret. 4. Kvinnan är en kropp utan 
sammanhang och inget att lita på. I det första temat ryms framför allt den medicinska 
diskursen. Det är läkaren som är bärare av den och den är grundläggande för barnmorskans 
arbete. Lydnaden och kontrollen upprätthölls genom en juridisk diskurs. Överordnat detta 
var myndigheternas folkhälsoideal. I temat ”barnmorskan ska i allt handla som hon blivit 
lärd” framträder framförallt könsordningens diskurs. Här kan även ses inslag av en 
vårdande diskurs. Könsordningens diskurs blir också synlig i det tredje temat: att ha det 
yttersta ansvaret, där även den juridiska diskursen visar sig. I den objektifierande synen på 
kvinnan som det sista temat ”kvinnan är en kropp utan sammanhang och inget att lita på” 
pekar på är det framför allt könsordningens diskurs som råder.  
Den medicinska vetenskapen har haft en stark ställning inom förlossningskonsten och det är 
viktigt att fortsätta att granska vad som styr yrket. Barnmorskans unika kunskapsbas bör 
tydliggöras och en vårdande diskurs bli mer framträdande. 
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INLEDNING 
 
Inspirationen till denna uppsats kom hösten 2004 då jag av en bekant fick frågan om jag var 
intresserad av gamla förlossningsjournaler. Journalerna är förda av barnmorskan Ida 
Redhammar och hade fram tills nu förvaltats av hennes släktingar. Ida Redhammar var en 
barnmorska som verkade i Sätila församling 1917 till 1941. 
 
Att läsa journalerna gav mig en känsla av kollegial gemenskap trots att det var en annan tid, 
och en nyfikenhet att veta mer om de förutsättningar som hon verkade under och också 
vilka värderingar och förväntningar barnmorskan hade att möta.  
 
Nu liksom då präglas barnmorskans arbete av nya direktiv och åligganden. Utifrån ett 
vårdvetenskapligt tänkande frågar man sig om det möjligen var ”bättre förr”? Var det 
medicinska perspektivet framträdande eller fanns det kanske ett vårdvetenskapligt synsätt 
även om det inte var formulerat i de termerna?  
 
 

BAKGRUND 
 
För att få en bakgrund till tiden då Ida Redhammar började sin barnmorskekarriär måste det 
först bli en tillbakablick både på den svenska barnmorskans historia och speciellt 
barnmorskeläroanstalten i Göteborg, där hon utbildades.  
 
 

Ida Redhammars historia  
 
Barnmorskan Ida Redhammar, född Jonasson, föddes 1890 i Berghems socken i Älvsborgs 
län. Hennes far var torpare och hon hade sex syskon varav två dog som barn och en broder 
dog 34 år gammal i spanska sjukan 1918. Hon tog sin barnmorskeexamen vid 
barnmorskeskolan i Göteborg 1916. Varför hon fick utbilda sig är okänt. 
 
Som nyutexaminerad bodde hon två år i Hyssna. Av journalerna kan man se att hon blev 
kallad av kringboende, men ibland var avstånden längre. Förutom normala förlossningar 
kunde hon bli anlitad för att hjälpa grannfrun vid ett missfall eller en förstföderska två mil 
bort där moderkakan inte kommit spontant. Det första året som nyutexaminerad tar hon 
hand om 32 förlossningar och det andra året 45. Däribland finns handläggning av 
tvillingförlossningar, sätesändlägen, intrauterina vändningsoperationer, tångförlossningar 
och ett fall av ablatio där både mor och barn dör. 
 
1919 flyttade Ida till Sätila och blev distriktsbarnmorska enligt det nya reglementet som 
förordnade att alla socknar skulle anställa en barnmorska med ett avgränsat distrikt där hon 
var skyldig att bistå alla som behövde barnmorskeassistans. Hon gifte sig 1922 och fick sitt 
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första och enda barn 1923. Mitt under bröllopet blev hon kallad till en förlossning. Hon 
försökte få en kollega att åka men var beredd att själv få rycka in. Hennes egen förlossning 
var svår och hon vårdades på sjukhus pga. äggvita i urinen. Detta var troligen anledningen 
till att paret bara fick ett barn. 
 
Ida förde journaler som hon var ålagd att göra över samtliga förlossningar. Dessa böcker 
finns bevarade. De är dock inte kompletta men ger ändå en god inblick i villkoren för 
barnaföderskor och barnmorskan på den tiden. Den sista förlossningen som är 
dokumenterad är från augusti 1941. Ida hade också ett samhällsengagemang. Hon var 
initiativtagare till Sätila skoltandvårdsförening och ledamot i kommunfullmäktige. Hon 
fungerade också som barnavårdesinspektris. År 1941 flyttade Ida till Göteborg och 
avslutade då sin barnmorskekarriär. Hon bosatte sig i Lundby, engagerade sig bl.a. en del i 
Emmanuelskyrkan. År 1943 dog hennes man i akut appendicit. Hon slutade själv sina dagar 
1964. 
 
Omdömet om Ida från gamla Sätilabor är att hon var god och gladlynt, energisk och aktiv, 
modig och med stor empati. I en tidningsnotis från hennes 50-årsdag kan läsas: ”Då hon är 
allmänt känd för sin välvilja, begåvad med ljust och glatt sätt samt en godmodig humor är 
hon varmt uppskattad av alla.”  (Uppgifter från syskonbarn och Hembygden, 2000). 

 
 
Barnmorskeläroanstalten 
 
Barnmorskeläroanstalten i Göteborg öppnade i april 1856 men upprinnelsen var 1782 då 
Sahlgrenska sjukhuset öppnade och två av sjukhusets 24 sängar var reserverade för födande 
med avsikt att vara ”material” för undervisning av läkare och barnmorskor. På grund av 
trångboddhet byggdes ett fristående barnbördshus 1875 vid Vasagatan, men det flyttades 
sedan till Husargatan där barnbördshuset och barnmorskeundervisningen var förlagd när 
Ida gick sin utbildning. Initiativet till skolan kom från Sundhetskollegiet i Stockholm 
(Jerlov, 1957). Det fanns gott om utbildade barnmorskor i Stockholm och även i andra delar 
av landet men i Göteborgs och Bohus län och även i Älvsborgs län var motståndet starkt 
mot utbildade barnmorskor. Det var främst socknarna som inte ville ta på sig den ökade 
kostnaden av att ha en barnmorska anställd men även befolkningen vägrade anlita utbildade 
barnmorskor även när de fanns tillgängliga. Ett argument som kom från Borås 
provinsialläkardistrikt på 1840-talet när det gällde varför man nöjde sig med outbildad 
barnmorska var att de: 
 

”... till en del är någorlunda bra i vanliga fall, då en god natur hjälper sig själv 
och då egentligt konstens biträde ej påfordras" (Romlid, 1998, s.256). 

 
Det var alltså utbildningsstrategiska argument som låg till grund för skolan. Utbildning av 
fler barnmorskor där motståndet var som starkast. 
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Även om Barnmorskeläroanstalten i Göteborg formellt var självständig var det ändå 
förhållandena i Stockholm som på många sätt influerade undervisningens upplägg och 
intagningen av elever (Jerlov, 1957). Sundhetskollegium, senare Medicinalstyrelsen, ansåg 
att förhållandena i huvudstaden skulle vara normgivande och de ville helst fortsätta att ha 
kontrollen över obstetriken och barnmorskorna (Öberg, 1996; Romlid, 1998). 
 
Karl Axel Walter var vid den här tiden chef för barnmorskeutbildningen i Göteborg. Han 
var läkare och började sin verksamhet som kirurg i Uppsala innan han 1882 blev 
barnmorskelärare och sedan överläkare och professor vid Barnbördsanstalten i Göteborg. 
Dr. Walter hade också ett brett samhällsintresse och många andra arbetsuppgifter så den 
som hade mest inflytande på undervisningen vid tiden för Ida Redhammars utbildning var 
nog dr. Axel Lorentz Lindqvist. Av nekrologerna som finns samlade i E. Jerlovs 
jubileumsskrift ”Barnmorskeläroanstalten i Göteborg 1856-1956” förstår man att dr. 
Lindqvist var en mycket omtyckt och driftig man. Han började som barnmorskelärare 1898 
och i över trettio år kom han sedan att sätta sin prägel på undervisningen i Göteborg. 
Läkarsällskapet skriver i en artikel efter hans död:  
 

”Lindqvist mål var att med en efter enkla, fasta linjer upplagd undervisning 
skänka den färdigbildade barnmorskan möjligheter till en noga avpassad 
handlingsfrihet, som i lika mån uteslöt ren mekanisering och spekulativ 
arbetsmetod”  (Jerlov, 1957, s. 172).   

 
Som föreståndarinna och instruktionsbarnmorska tjänstgjorde Hilda Nilsson. Hon hade den 
direkta dagliga kontakten med eleverna. 1892 tog hon sin barnmorskeexamen och arbetade 
sedan sex år som distriktsbarnmorska innan hon blev lärare och föreståndare. En tjänst som 
hon hade fram till 1923. I hennes arbetsuppgifter ingick att förestå förlossningsavdelningen, 
övervaka och delta i elevernas praktiska och teoretiska undervisning, fördela 
barnmorskornas och elevernas arbete, organisera elevintagning, betygskollegier mm. Hon 
beskrivs som en kvinna med stor arbets- och organisationsförmåga och ett osvikligt intresse 
för barnmorskekallet. Hon ställde stora krav på sig själv men också på eleverna. Dr. 
Lindqvist sa i ett tal vid hennes avgång: 

 
”För den stora elevskara, med all säkerhet långt över tusentalet, som för yrkets 
inlärande genomgått denna anstalt, har Ni varit ett vackert och högt uppskattat 
föredöme ... Med det stora material, över 40 000 förlossningsfall som så gott 
som passerat genom Edra händer, har ni vunnit erfarenhet och skicklighet”  
(Jerlov, 1957, s. 201). 

 
 

Barnmorskans historia  
 
När Ida Redhammar började sitt arbete som barnmorska reglerades hennes arbete av 1909 
års barnmorskereglemente. Det i sin tur byggde på flera andra tidigare förordningar som 
barnmorskor haft att rätta sig efter. Utvecklingen med statlig kontroll över 
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barnmorkeverksamheten började i slutet av 1600-talet. Ett antal läkare slöt sig samman till 
Collegium Medicum. Avsikten var att förbättra hälso- och sjukvården i Sverige. Det var illa 
ställt med den efter många och långa krig. Fattigdomen var utbredd och befolkningstalet 
gick ner pga. svåra umbäranden. Den naturvetenskapliga utvecklingen hade börjat och 
statsmakterna började intressera sig för vetenskapens möjlighet att förbättra landets 
ekonomiska situation. Ett av de områden som man särskilt pekade på var 
förlossningsvården. Drottning Ulrica Eleonora gav Collegium Medicums ordförande Urban 
Hiärne i uppdrag att utarbeta en plan för förlossningsvården. Han vände sig då till Johan 
von Hoorn som var den ende som vid den här tiden ansågs behärska området (Romlid, 
1998).  
 
Johan von Hoorn var läkare. Han hade varit ute i Europa och studerat anatomi, 
invärtesmedicin, kirurgi och obstetrik. Förlossningsvård hade han lärt av erfarna 
barnmorskor och fältskärer. Han ansåg att de traditionella barnmorskorna som verkade i 
Sverige var en hop ”vidskepliga fyllkärringar” och i sin doktorsavhandling 1690 skrev han 
att män borde ta mer ansvar för förlossningsvården (Romlid, 1998). Von Hoorn skrev den 
första svenska läroboken för barnmorskor 1697 och startade också barnmorskeutbildningen 
i Stockholm. De första svenska barnmorskorna examinerades 1712. Drygt hundra år senare 
(1829) fick barnmorskor med särskild utbildning möjlighet att bruka 
förlossningsinstrument. Ett beslut som var mycket kontroversiellt och som fortfarande är 
unikt internationellt (Romlid, 1998). 
 
Även om den nya medicinska kunskapens mål var att rädda mödrars och barns liv var det 
svårt att få gehör hos befolkningen. Medicinvetenskapen möttes av motstånd och vägran att 
anställa examinerade barnmorskor i socknarna och att kalla på dem om de fanns. Systemet 
med traditionella barnmorskor var djupt rotat i samhället. De var på ett annat sätt 
förankrade i samhället och dess kultur (Romlid, 1998). De var till viss del andliga 
vägledare, rituella experter och invigda i kvinnliga mysterier (Höjeberg, 1981). En annan 
orsak till att de examinerade barnmorskorna inte anlitades var att de var dyra och att de 
traditionella jordemödrarna ansågs lika bra. Den nya medicinska kunskapen fick dock 
successivt tolkningsföreträde i och med att Collegium Medicum hade en stark koppling till 
kungen och regeringen. Den nya vetenskapen ansågs vara förnuftig upplyst, modern och 
rationell i motsatts till den gamla som ansågs ignorant, irrationell, vidskeplig och förlegad 
(Romlid, 1998). 
 
Kyrkan har varit statens förlängda arm ute i samhället. Under 1600-talet och Karl IX:s 
regering var prästerna en statlig tjänstekår som skulle se till att lagar och förordningar 
följdes. De traditionella jordegummorna var länge de enda tillgängliga ”läkarna” på 
landsbygden. De hade oftast befolkningens förtroende och de låg utanför statens och 
kyrkans kontroll. Man försökte därför kontrollera deras yrkesutövning genom att t.ex. föra 
listor över nyfödda. Den första kyrkoordningen kom 1571 och 1686 kom Kungl.Majts 
kyrkolag där jordegummorna fick rätt att nöddöpa. Hon hade också skyldighet att 
rapportera alla födslar och särskilt de oäkta barnen och att få kvinnan att tala om 
barnafaderns namn. Jordegummorna var dessutom skyldig att rapportera misstanke om 
abort eller barnamord. I barnmorskereglementet 1819 blev det straffbart att verka som 
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barnmorska utan att vara examinerad, men det dröjde till slutet av 1800-talet innan man 
mer aktivt började lagföra de som anlitade outbildade barnmorskor (Höjeberg, 1981). 
 
Den kamp som myndigheterna påbörjade i slutet av 1600-talet, med syfte att få kontroll 
över barnafödandet tog över 200 år (Öberg, 1996). Runt 1870 förekom det bara examinerad 
barnmorska vid knappt hälften av alla förlossningar. I slutet av 1800-talet anlitades en 
utbildad barnmorska vid fyra av fem förlossningar och när Ida Redhammar började sin 
verksamhet förekom det outbildade ”hjälpkvinnor” endast i undantagsfall (Höjeberg, 1981). 
 

 
Framväxt av ett vårdvetenskapligt perspektiv 
 
Att vårda sjuka och svaga är en uppgift som samhällen under historiens gång valt att sköta 
på olika sätt. Vårdandets utveckling är knuten till den allmänna historiska utvecklingen i 
samhället där människosyn och rådande uppfattningar om hälsa och sjukdom har varit 
avgörande för hur vården bedrivits. Sjuksköterskor är den yrkesgrupp som starkast 
förknippas med vårdande och sjuksköterskeutbildningen ligger sedan 1953 också som 
grund för barnmorskeutbildningen i Sverige. År 1867 kom den första utbildningen för 
sjuksköterskor igång i offentlig regi. Den byggde på Florence Nightingales 
omvårdnadsteorier och humanitära och kristna ideal var grundläggande. Efterhand som 
medicinska framsteg gjordes tonades den kristna barmhärtighetsläran ner och ersattes med 
medicinsk och biologisk kunskap (Jahren Kristoffersen, 2000). 
 
Under 1960-talet fick även andra vetenskaper än den medicinska inflytande över vården 
och perioden fram till 1977 brukar kallas den mångvetenskapliga. Man ville se andra 
förklaringsmodeller än den medicinska till sjukdom och hälsoproblem. Främst var det 
samhälls- och beteendevetenskap som blev aktuellt (Jahren Kristoffersen, 2000). År 1977 
fick sjuksköterskeutbildningen högskolestatus vilket innebar att den skulle bygga på ett 
specifikt karaktärsämne. Det skulle vila på vetenskapliga regler för kunskapsbildning för att 
vara grund till forskning (Jahren Kristoffersen, 2000).  
 
Fram tills idag och fortfarande sker en utveckling av vårdandet som vetenskaplig disciplin. 
Terminologin inom området är till viss del oklar då det görs skillnad på de engelska 
begreppen ”nursing” och ”caring”. ”Nursing” betecknar i första hand sjuksköterskornas 
kunskapsområde och benämns ofta omvårdnadskunskap. Vårdvetenskapen är inte 
yrkesspecifik och analyserar det vårdandet som i engelskan beskrivs som ”caring” 
(Dahlberg et al, 2003). Vårdvetenskapens ambition är att beskriva vårdandets substans dvs. 
vad god vård är. Den utgår från utryckliga ontologiska ställningstaganden. De 
grundläggande teoretiska begreppen inom vetenskapsområdet är människa, hälsa, miljö och 
vårdande men olika teoretiker har olika antagande och värderingar om människans natur, 
förhållandet mellan människa och miljö och om hälsa och omvårdnad (Wiklund, 2003). 
 
Här följer en beskrivning av några vårdvetenskapliga begrepp som kan anses centrala för 
barnmorskans arbete (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
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Begreppen är: människosyn, livsvärld, hälsa och vårdrelation. Den ontologiska 
förankringen hos barnmorskan och synen på vårdandet i samband med barnafödande har 
betydelse för den vård och den upplevelse av barnafödandet kvinnan får. 
 
En vårdvetenskaplig hållning grundar sig på en humanistisk människosyn. Den 
kännetecknas av alla människors lika värde och värdighet. Människan vill ge och ta emot 
kärlek och uppleva hopp och förtröstan.  Man ser människan som en enhet med kropp, själ 
och ande. I själva verket kan man egentligen inte tala om vare sig kropp, själ, psyke eller 
ande utan bara ”människa”. Detta står i motsats till en reduktionistisk syn som ser 
människan bestående av endast en av dessa delar (Dahlberg et al., 2003). Det som präglat 
svensk hälso- och sjukvård under de senaste 30 åren är en materialistisk människosyn som 
har sin grund i naturvetenskaplig kunskap om hur den mänskligt-biologiska kroppen 
fungerar (Barbosa da Silva & Andersson, 1993).  Barnafödandet är ett område där det 
kontinuerligt sker en utveckling av den medicinska vetenskapen men från ett 
vårdvetenskapligt perspektiv måste den sättas in i ett större sammanhang där den hela 
männikans värde och värdighet gynnas. 
 
Ett livsvärldsperspektiv innebär att människors vardagsvärld och dagliga tillvaro 
uppmärksammas. Det innebär också att se, förstå, beskriva och analysera världen så som 
den erfars av människor. Patientens världsbild är till en del identisk med den rådande 
kulturen men den är också till en del unik för individen. I samband med barnafödandet 
innebär det att den gravida och födande kvinnan och den blivande barnafaderns perspektiv 
sätts i centrum. Människornas upplevelser och erfarenheter betonas. Till exempel behöver 
ett livsvärldsperspektiv inte stå i motsättning till den medicinska vården utan betonar i 
stället patientens upplevelse och erfarenhet av den (Dahlberg et al., 2003). 
 
Hälsa är centralt i det vårdvetenskapliga förhållningssättet eftersom det är ett av målen för 
vården. Även här är det patientens upplevelse av sin hälsa som är det som ska fokuseras. 
Hälsa, skriver Eriksson (1995) är att vara hel som människa men detta kan bara bedömas av 
människan själv. Hälsa kan ses som en rörelse mot en större helhet, en rörelse i tre 
dimensioner. Den första dimensionen är görandet som handlar om att lösa problem och 
tillägna sig sunda vanor. Den andra dimensionen är varandet, som innebär 
behovstillfredsställelse harmoni och balans. Den tredje dimensionen är vardandet. I rörelse 
mot vardandet blir livsfrågor viktiga. Genom lidande och lust mättas begär och det sker ett 
vardande på en djupare integrationsnivå. Människan mognar till en djupare helighet, till 
livsvisdom och till att bli en helgjuten människa (Eriksson, 1995). Barnafödandet är en 
sådan hälsoprocess som kan leda till en fördjupning, personlig utveckling och styrka. Det är 
barnmorskans arbete att delta i och stödja dessa processer. 
 
Vårdrelation är en bärande och närande relation mellan vårdare och patient. Det är ett 
tecken på professionellt engagemang som innebär att vårdaren inte räknar med att få ut 
något för egen del (Dahlberg et al., 2003). Kännetecknande för en vårdrelation är att båda 
är aktiva. Det finns alltid ett jag och ett du i ett möte, det kan aldrig vara en enkelriktad 
rörelse (Buber, 1963). 
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Till skillnad från en naturligt vårdande relation krävs i den professionella vårdrelationen en 
absolut närvaro och ett förhållningssätt av reflektion över det som händer i relationen 
(Dahlberg, et al., 2003). I en förlossningssituation är barnmorskans relation med föräldrarna 
ofta viktig. Att bli bekräftad som blivande mamma eller pappa kan frigöra inneboende 
kraftresurser. Känner de tillit kan det lindra traumatiska upplevelser (Berg, 2002). En annan 
beskrivning på en positiv vårdrelation är Halldorsdottirs (1991) begrepp om ett livgivande 
möte. Det är en genuin omtanke med bibehållande av respekt, och medkänsla. Det 
livgivande mötet kan i grunden förändra människan.  
 
Genom historiens gång har det funnits vårdare som varit bärare av dessa vårdvetenskapliga 
begrepp och ofta är det detta som i efterhand kommit att kallas ”tyst kunskap”. Att lyfta 
fram, beskriva och systematisera begreppen är ett sätt att öka kvalitén i vården. 
 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Under årens lopp har barnmorskeyrkets påverkats av rådande värderingar och strukturer i 
samhället. I kontakten med Ida Redhammars förlossningsjournaler uppstår frågor om 
villkoren för barnmorskans arbete vid den tiden. Vilken syn på barnafödandet och 
barnmorskans roll förmedlar de dokument som styrde hennes verksamhet? Att beskriva den 
diskursiva praktiken för barnmorskan vid början av 1900-talet kan också var en 
utgångspunkt när vi ser på dagens barnmorskor och den framtida utvecklingen. Idag ska 
vårdandet ske utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt. Fanns kanske detta tänkande då, även 
om det inte var beskrivet i de termerna? 
 
 

SYFTE 
 
Syftet är att från ett vårdvetenskapligt perspektiv analysera hur en barnmorskas utbildning, 
arbete, värderingar och villkor såg ut i början av 1900- talet. 
 
 

METOD 

 
Vid studiet av de dokument som ligger till grund för Ida Redhammars verksamhet som 
barnmorska har en innehållsanalys och en kritisk diskursanalys använts som metod. 
Innehållsanalysen har använts för att upptäcka teman i datamaterialet. I resultatet 
presenteras de som uttalanden som står för en sammanfattning av de olika meningsbärande 
enheterna i materialet. Ur beskrivningen av de olika temana har sedan de aktuella 
diskurserna identifierats. 
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Presentation av datamaterialet 
 
Det datamaterial som använts är barnmorskereglementet från 1909, Lärobok för 
barnmorskor från år 1893 och Ida Redhammars dagböcker. Barnmorskereglementet från 
1909 har lästs i sin helhet. Av dagböckerna är det framför allt den första boken som täcker 
förlossningarna mellan 1917-1919 som analyserats. Pga. lärobokens (Groth, 1893) 
omfattning har ett urval av texter valts ut för en djupare analys och det är valda utifrån att 
de skall kunna besvara studiens syfte. Följande kapitel har valts ut: 
-Förordet, där författarna ger sin syn på syftet med boken och inriktningen. 
-Kapitlen om den normala graviditeten och förlossningen. 
-Kapitlet om den ”otillbörliga” förlossningen.  
-Kapitlet som rör barnmorskans förhållande till läkaren och hennes vandel.  
 
Att vara legitimerad barnmorska vid den här tiden innebar att ha en bekräftelse på 
genomgången utbildning. Utbildningen var nio månader lång och för det mesta 
kompletterades den med en kurs i att kunna använda förlossningsinstrument. Det innebar 
också en förpliktelse att föra journal på alla förrättningar. Före år 1881 fanns ingen sådan 
skyldighet för barnmorskor som tjänstgjorde i hemmen. Det var endast om hon använt 
instrument hon var skyldig att rapportera till Medicinalstyrelsen. Men i ett tillägg till 1856 
års reglemente kom föreskriften om journalföring. Det var de nya antiseptiska upptäckterna 
som föranledde detta och det var uppgiften om vilket antiseptiskt medel som använts som 
ansågs viktigt att ha kontroll över. 
 
Medicinalstyrelsen avgjorde vad som skulle dokumenteras. Barnmorskan fick dagboken 
från sin förman, provinsialläkaren. Från Ida Redhammars verksamhet finns fem böcker 
bevarade. De täcker åren 1917 t.o.m. 1941. 
 
Ida var som alla distriktsbarnmorskor ålagd enligt reglementet att rapportera om sin 
verksamhet till provinsialläkaren. Förste provinsialläkaren i Älvsborgs län fick rapporterna 
och för 1917 kan man i dennes årsberättelse läsa att det var svårt, trots upprepade 
påstötningar att få in fullständiga uppgifter från barnmorskorna. Därför hade han svårt att 
övervaka deras verksamhet vilket han var skyldig. I allmänhet har barnmorskorna goda 
vitsord i hans analys även om det ibland har ”en fallenhet att glömma föra dagbok och 
inlämna rapporter” (Årsberättelse från Förste provinsialläkaren i Älvsborgs län, 1917). 
 
Utbildningen var naturligtvis viktigt men läroboken innehöll allt som en barnmorska 
förväntades kunna och den var ett viktigt rättesnöre som barnmorskan var pliktig att alltid 
hålla aktuellt. Den bok som använde på barnmorskeutbildningen i Göteborg var: ”Lärobok 
för barnmorskor” av C.M.Groth och Frans Lindblom (1893). De var båda 
stockholmsläkare, obstetriker och medlemmar i Svenska Läkarsällskapet. Formatet på 
boken är utformat så att den får plats i förklädesfickan och det var också avsikten enligt 
författarna. Den skulle finnas med vid varje barnmorskeförrättning.  
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Barnmorskereglementet som använts vid analysen är från 1909. Det ingår som del i Svensk 
Författningssamling. Reglementet är en revidering av 1856 års reglemente som i sin tur 
bygger på tidigare förordningar. Det första barnmorskereglemetet kom år 1711. Alla 
reglementen är skrivna i samarbete med Collegium Medicum senare Sundhetskollegiet och 
som i detta fall Medicinalstyrelsen. Reglementet föreskriver vem som har statsmaktens 
förtroende att bistå en barnafödande kvinna. Det är också den lagtext, de ramar som 
statsmakten föreskriver en legitimerad barnmorska att verka under.  
 
Reglementet från 1909 innebar en inskränkning av den utbildade barnmorskans 
kompetensområde jämfört med det tidigare reglementet. Att t.ex. åderlåta, vaccinera och 
sätta blodiglar som tidigare varit barnmorskans ansvarsområden försvann och det 
fastställdes att barnmorskans huvudsakliga arbetsuppgift var normalförlossning. En annan 
begränsning var att hon endast fick utföra ingrepp vid komplicerade förlossningar om 
läkare inte fanns att tillgå. Rätten att använda instrument bibehölls med undantag för 
embryotomi på levande foster, vilket tidigare varit tillåtet. I 1909 års förordning blev 
underordningen av läkaren också starkare, då reglementet uttryckligen förbjöd barnmorskan 
att hindra läkare att närvara vid förlossning och att hon när han anlände måste lyda honom. 
En annan förändring var att barnmorskan från att ha varit skyldig att bistå alla som behövde 
hennes hjälp nu fick ett geografiskt ansvarsområde som oftast var kommunen eller 
församlingen där hon var anställd. Den tidigare mycket strikta tystnadsplikten urholkades 
också i 1909 års reglemente, då barnmorskan blev skyldig att anmäla brott t.ex. abort och 
abortförsök. Kontrollen blev också mycket mer omfattande och hon måste årligen visa sin 
förman dagböckerna med förlossningsdokumentation och rapportera alla ingrepp. I 1856 
års reglemente krävdes att barnmorskan var gudfruktig och förrättade nöddop när det 
behövdes. Dessa religiösa uppgifter försvann och yrket sekulariserades men specialiserades 
i stället till mer medicinska uppgifter (Öberg, 1996; Svensk Författningssamling, 1856, 
1909, 1919). 
 
 

Innehållsanalys 
 
En innehållsanalys av det uttalade budskapet i texterna har genomförts. Från början var 
avsikten med en innehållsanalys att genom systematisk och kvantitativ beskrivning få fram 
det objektiva innehåll en text kommunicerade. Idag menar man att det alltid sker en viss 
subjektiv tolkning vid analys av en text och det görs då skillnad på manifest och latent 
innehåll. Det manifesta innehållet är det synliga och uppenbara medan det latenta beskrivs 
som den djupare meningen, avsikten. Graneheim och Lundman (2003) menar att en 
manifest innehållsanalys sker med en mindre grad av tolkning än vid en analys av det 
latenta innehållet. Här har en manifest innehållsanalys gjorts. 
 
Analysen startade med en genomläsning av hela materialet där de meningsbärande enheter 
som är giltiga avseende arbetets problemområde och syfte har tagits ut och skrivits ner. Det 
handlade om barnmorskans utbildning, arbete, värderingar och villkor. I nästa fas i 
analysen, som enligt Graneheim och Lundman (2003) handlar om att dela in texten i 
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”condensed meaning units”, renodlades texten så att bara själva kärnan i uttalandena fanns 
kvar. Dessa har sedan förts samman i olika teman. Efter en noggrann genomläsning av det 
meningsbärande innehållet tolkades dessa teman utifrån en kritisk diskursanalys för att få 
en fördjupad bild av bakomliggande normer och värderingar.  
 
 

Kritisk diskursanalys 
 
Diskurs är ett outtalat regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra. 
Diskursen pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet (Bergström & Boréus, 
2005). Diskursanalysen utgår från att språket är beroende av sammanhanget och inte 
avbildar verkligheten bokstavligt. Det presenterar världen ur olika perspektiv. Beroende på 
vilket språk, diskurs, som används leder det till olika handlingar. Diskurser kan alltså 
påverka och förändra den sociala verkligheten men den sociala verkligheten kan också 
påverka diskurserna. Den kritiska diskursanalysen menar att dessa samband inte är 
medvetna och har därför som mål att göra dem synliga (Winther Jörgensen & Philips, 2000; 
Fairclough, 1995). 
 
Enligt Fairclough (1995) har den språkliga händelsen tre dimensioner. Det är den sociala 
verkligheten, produktion och konsumtion av texter, som han kallar diskursiv praktik och till 
sist texten i sig. Den diskursiva praktiken är relationen mellan texterna och den sociala 
praktiken-verkligheten. Det handlar om hur texter och språk används och produceras. Man 
studerar även vem eller vilka som uttalar sig och till vilka detta riktar sig. Detta kan ses som 
den övergripande avsikten med kritisk diskursanalys, att kartlägga förbindelsen mellan 
språkbruk och social praktik och detta går att uttrycka som att: ”Fokus läggs på de 
diskursiva praktikernas roll i upprätthållande av den sociala ordningen och i sociala 
förändringar.” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.76). Den sociala praktiken i detta 
arbete utgörs av barnmorskan Ida Redhammars yrkesverklighet och vardag.  
 
Utgångspunkten vid diskursanalys är socialkonstruktion. Det är en beteckning för teorier 
om kultur och samhälle ( Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Människan är en aktör som 
utifrån sitt dagliga liv konstruerar verkligheten i en ständigt pågående process. Vilken 
diskurs hon använder får betydelse för handlandet. Textens språk är viktigt inom den. 
Språket som används bygger på vedertagna betydelser. Begreppet intertextualitet innebär 
att det språk som används i texten ofta innehåller delar från andra texter. Interdiskursivitet 
är ett annat begrepp och innebär att olika diskurser blandas i en och samma text ( Dahlborg, 
2006). Ett exempel med relevans till detta arbete kan vara beteckningen på det väntade 
barnet som i olika skeden betecknas med barn, foster, fosterklump, ägget. Detta får 
betydelse för vårt handlande och vårt bemötande. 
I denna analys har den historiska bakgrunden de valda texterna, dess bakgrund och dess 
bearbetning i form av manifest innehållsanalys använts som utgångspunkt. Fem olika 
diskurser har framträtt och under de olika temans rubriker argumenteras för diskursernas 
inbördes förhållande, dvs. intertextualitet och interdiskursivitet. 
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Två diskurser ses som överordnade det är folkhälsodiskursen och den medicinska 
diskursen. De genomsyrar alla temana. Könsordningens, vårdandet och den juridiska 
diskursen tolkas som underordnade. Nedan följer en tabell där de olika diskurserna 
presenteras och exemplifieras. 
 
 
 
 
 
Diskurs 
 

 
                                   
                                      Exempel 
 
 

 
 
Folkhälsa 

 
I myndigheternas intresse låg vid den här tiden att förbättra folkhälsan. 
Reglementet betonar barnmorskans uppgifter att bl.a. 
 ”...anmäla venerisk smitta.....”,  
”Visa .. synnerligen omsorg vid misstanke på smittsam sjukdom och 
barnsängsfeber”. 
”Anmäla  ..... om barnaföderska saknar uppehälle”. 
”Söka tillstånd hos hälsovårdsnämnden för verksamhet.” 
”Hos allmänheten bör barnmorskan ....befordra förtroendet för vaccination”. 
 

 
 
Medicin 

 
Läkaren är bärare av den medicinska vetenskapen och har 
tolkningsföreträde. 
Ex: ”Under medicinalstyrelsen utövar ...förste provinsialläkaren inseendet 
över....verksamma barnmorskor.” 
Den medicinska diskursen kan också ses i objektifieringen av 
kvinnokroppen 
Ex: ”..... värkarna kallas nu drivande, emedan de..... driva fostret genom 
bäckenet.” 
Exempel på medicinska ord som används i läroboken: ”foster”, ” fosterklump” 
eller ”fosterkropp”(om barnet före framfödandet) 
”besiktning”  (undersökning av den gravida kvinnan) 
 

 
 
Juridik 

 
Den juridiska diskursen blir synlig i det omfattande kontrollsystemet. 
Myndigheterna bestämmer villkoren. Ord som används i dessa sammanhang är: 
 ”under överinseende och hägn”, ” hörsamma och lyda”, ”avlägga rapport,” 
”tillrättavisning och erinran” 
”I vittnens närvaro anställa förhör”. 
”Överträdelse straffas med böter.” 
”Anmäla vid.....misstanke på brottslighet, barnamord och fosterfördrivning.” 
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Kön 

 
Könsordningen gör sig gällande framförallt i de överordnade läkarnas 
(män) rätt att diktera villkor för barnmorskorna (kvinnor). 
Ex:  ”hon bör i allt handla som hon blivit lärd”, ” Läkaren har alltid  kunskaper 
långt över barnmorskans” ,kvinnor är ”föga vana vid tankearbete”. 
Synen på kvinnan gör sig också gällande i uttryck som: 
”Barnmorskan bör lita mer på sina egna iakttagelser än på (den gravida) 
kvinnans.” 
 

 
 
Vårdande 

 
Vårdvetenskapliga begrepp blir synliga i meningar om människosyn och 
bemötande.  
”...bör inte ha anseende till person... behandla alla lika...” 
 ”..vara tillmötesgående.... bestämd..... överseende”. 
 ”vårda med ömhet och sorgfällighet.” 
 

 
 

 
 
RESULTAT 
 
Resultatet visar att det är fem olika diskurser som styr barnmorskans utbildning, arbete och 
villkor. Dessa diskurser är folkhälsodiskursen, den medicinska diskursen, den juridiska 
diskursen, könsordningens diskurs, samt vårdandets diskurs. Den överordnade diskursen är 
folkhälsan som tar hjälp av den medicinska och den juridiska diskursen för att nå sitt mål. 
Underordnade diskurser är vårdandets och könsordningens diskurs.  
 
Resultatet presenteras som olika tema i vilka olika diskurser ryms, det finns således en 
interdiskursivitet inom varje tema. Temana är: Att lyda läkaren, barnmorskan ska i allt 
handla som hon blivit lärd, att ha det yttersta ansvaret och kvinnan är en kropp utan 
sammanhang och inget att lita på. 

 
Mycket tydde på att myndigheternas mål att förbättra folkhälsan i början av 1900-talet var 
på väg att lyckas. Befolkningen hade också vid den här tiden accepterat att barnmorskan 
var bärare av vetenskap och förnuft. Ida blev anlitad i stort och smått och fick också 
”tyngre” uppdrag och tog även initiativ. Men trots den självständighet och det folkliga 
förtroendet som hon hade var hennes verksamhet styrd och kontrollerad. Den status som 
hon uppnått byggde framför allt på utbildningen och legitimationen var en slags 
kvalitetssäkring. Det innebar skyldigheter, plikter och ansvar. Hon skulle utöva yrket enligt 
noggrant preciserade former, inom ett visst geografiskt område. Det var en villkorad 
självständighet. Det skulle ske rätt och riktigt, på den medicinska vetenskapens premisser. 
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Renligheten kan ses som symbol för denna tids medicinvetenskapliga upptäckt. Den 
innebar en stor och viktig förändring i barnmorskans arbete. 
 
I det första temat ryms framför allt den medicinska diskursen. Det är läkaren som är bärare 
av den och den är grundläggande för barnmorskans arbete. Lydnaden och kontrollen 
upprätthölls genom en juridisk diskurs. Överordnat detta var myndigheternas 
folkhälsoideal. 
 
I temat ”barnmorskan ska i allt handla som hon blivit lärd” framträder framförallt 
könsordningens diskurs. Det är läkarnas dvs. männens självklara rätt att diktera villkoren 
för barnmorskorna och kvinnorna. Här kan även ses inslag av en vårdande diskurs och det 
är barnmorskan som åläggs vara bärare av den. Könsordningens diskurs blir också tydlig i 
den objektifierande synen på kvinnan som det sista temat ”kvinnan är en kropp utan 
sammanhang och inget att lita på” pekar på. 
 
Att barnmorskan har det yttersta ansvaret är en annan aspekt då både den juridiska 
diskursen och könsordningen gör sig gällande. Den överordnade dikterar villkoren och 
lägger ansvaret på den underordnade. 
 
 

 
Att lyda läkaren  
 
Under detta tema är den medicinska diskursen framträdande. Den har sitt mandat utifrån det 
outtalade folkhälsoidealet. Den juridiska diskursen används för att upprätthålla 
diskursordningen. 
  
Både reglementet och läroboken lägger stor vikt vid barnmorskans inordning i systemet. I 
reglementet ägnas 15 paragrafer av 34 åt förhållandet till läkaren, förmannen, 
Medicinalstyrelsen, polis och domstol. Läroboken som är skriven av två läkare tar också 
upp barnmorskans förhållande till läkaren och rättsliga myndigheter (Groth, 1893; 
Sv.Förf.samling, 1909). 
 
Man kan säga att barnmorskan var statens förlängda arm ute i hemmen. Det låg i 
myndigheternas intresse vid den här tiden att folkhälsan skulle förbättras och 
spädbarnsdödligheten minska. Barnsängsfebern som hade härjat under 1860-70- talet på 
sjukhusen var ännu i färskt minne och stor del av lärobok och reglemente handlar om vad 
barnmorskan bör bidra med i detta avseende Det är uppenbart att myndigheterna här ger 
medicinsk vetenskapen tolkningsföreträde och barnmorskan ses som en lämplig ”utförare” 
av vetenskapens framsteg. 
 
Det krävdes ett pålitligt kontrollsystem för att övervaka ”den förlängda armen”. 
Reglementet går noggrant igenom villkoren för barnmorskan. Ord som används i dessa 
sammanhang är ”hörsamma och lyda” och ”under överinseende och hägn” 
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(Sv.Förf.samling, 1909). För att ha kontroll över barnmorskans verksamhet var hon skyldig 
att anmäla sig hos sin förman som i de flesta fall var provinsialläkaren. Hennes 
tjänsteområde blev då inskrivet i dagboken som hon fick och som alltid skulle tas med vid 
varje förrättning. Det geografiska upptagningsområdet var kommunen eller ibland ett par 
kommuner. Barnmorskan var skyldig att föra dagbok på sin verksamhet och alla 
förrättningar skulle dokumenteras. Rapport om verksamheten skulle avläggas varje år. En 
nyhet i 1909 års reglemente var att förmannen hade rättighet att när som helst granska 
dagboken och även att när som helst förhöra barnmorskan på hennes kunskaper. En särskild 
vikt lades vid förlossningsoperationer och de skulle skriftligen rapporteras inom tre dagar 
(Sv.Förf.samling, 1909). 
 
Förutom att förmannen skulle ha kontroll över barnmorskans verksamhet var barnmorskan 
enligt reglementet alltid skyldig att lyda läkaren och följa och utföra hans ordinationer. I 
första hand gällde detta förmannen, provinsialläkaren eller 1:e provinsialläkaren  men  i  § 3 
markeras att alla läkare generellt har en plikt att se efter barnmorskorna (Sv.Förf.samling 
1909). Även läroboksförfattaren anser det viktigt att betona: ”Det åligger alla läkare att 
hålla ett öga på barnmorskorna” (Groth, 1893, s.388). 
 
Ett helt kapitel i läroboken ägnas åt barnmorskans förhållande till läkaren. Det är angeläget 
att få barnmorskan att medverkar i den hierarkiska ordningen. ”Barnmorskan bör bemöda 
sig om att stå i det bästa förhållande till läkaren” (Groth, 1893, s.388). I första hand anges 
som motiv för detta att läkarens ordinationer ska bli rätt utförda. Hon kan också få ett bra 
stöd i läkaren och undervisning och råd i många fall. Författaren lämnar en liten glimt av 
den praktiska verkligheten när han erkänner att det kan vara så att barnmorskan har mer 
erfarenhet än läkaren.  
 

”... och även i de fall att läkaren skulle vara mindre erfaren, äro dock hans 
kunskaper så långt över barnmorskans att han kan veta bättre råd....” (Groth, 
1893, s.389). 

 
Det var också viktigt att barnmorskan bad om hjälp på rätt sätt. Hon ska vara tydlig och 
förutseende förbereda för läkarens ankomst.  
 

”När hon behöver läkarens hjälp ska hon vara tydlig och ... skriftligen och 
noggrant uppgiva... Detta för att läkaren ska kunna förbereda sig. Barnmorskan 
ska sedan i väntan på läkaren, förbereda och ... ordna allt, för den händelse 
denne skulle vilja utföra någon operation” ( Groth, 1893, s.389). 
 

Det fanns således en tilltro från myndigheternas håll till att barnmorskan var väl lämpad att 
sköta förlossningar men det krävdes samtidigt en omfattande kontroll och en 
genomgripande utbildning och uppfostran så att uppgiften blev utförd på ett rätt och riktigt 
sätt dvs. det sätt som läkarna, med Medicinalstyrelsens godkännande ansåg bäst. Det 
handlar om att inpränta den hierarkiska ordningen och vilken kunskap som anses rätt. Detta 
gav inget utrymme för alternativa tillvägagångssätt och begrepp som vårdrelation, livsvärd 
och patientperspektiv finns inte med i detta avseende. 
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Barnmorskan ska i allt handla så som hon blivit lärd 
 
Här är det framför allt könsordningens diskurs som är framträdande. Det går här också att 
se inslag av en vårdande diskurs.  
 
Det var läkaren som bärare av den medicinska diskursen som bestämde vilka normer som 
skulle gälla för barnmorskan. Redan vid rekryteringen skedde en gallring och man ansåg 
sig kunna se vilka kvalitéer som kunde utgöra ett gott ämne till en bra barnmorska och i 
lärobokens förord ger författarna sin syn på hur det var möjligt att forma dugliga 
barnmorskor. De menar att den muntliga utbildningen som på alla sätt står i 
överrensstämmelse med läroboken bör vara så praktisk, bildlig och lättfattlig som möjligt. 
Detta pga. av att de kvinnor som utbildas inte har de förkunskaper som krävs för en 
teoretisk undervisning och de är dessutom är: ”...föga vana vid tankearbete och icke hava 
vanan att tänka på innehållet när de läser en bok” (Groth, 1893, företal). 
 
Därför är på ett sätt läroboken onödig men meningen med den är att vara ett stöd för minnet 
när barnmorskan befinner sig ute i sin verksamhet. ”... så länge barnmorskan utövar sitt 
yrke  har hon inte rättighet att  glömma vad hon lärt sig vid läroverket” (Groth, 1893, 
företal). Formatet på boken är utformat så att den får plats i förklädesfickan och det var 
också avsikten att den skulle finnas med vid varje förrättning. Hon ska vid varje mindre 
vanligt förlossningsfall läsa igenom vad läroboken säger om det och förutom det bör hon en 
gång varje år läsa igenom boken för att friska upp minnet (Groth, 1893). 
 
Den grundläggande synen på kvinnorna som utbildades till barnmorskor var att de hade 
svårt för självständigt tänkande och utgångspunkten var således att på alla sätt pränta in den 
kunskap som ansågs som den rätta och försäkra sig om att den upprätthölls. I flera fall där 
man får förmoda att det fanns utrymme för delade meningar om hur verksamheten skulle 
skötas hänvisar reglementet barnmorskan att i allt handla efter godkänd lärobok (Groth, 
1893; Sv.Förf.samling 1909). 
 
En barnmorska skulle inte bara utföra och uppträda rätt och riktigt i sin tjänsteutövning utan 
det var också viktigt att hon för övrigt levde på ett sätt som ingav förtroende hos 
befolkningen. Däri låg allmänhetens tilltro för den medicinska vetenskapen. Om 
barnmorskan uppträdde och handlade rätt, medförde det att allmänheten litade på det riktiga 
i den medicinska diskursens tolkningsföreträde. Ända fram till slutet av 1800-talet hade det 
funnits ett motstånd till att använda sig av legitimerade barnmorskor men vid den här tiden 
hade man så gott som helt avvärjt detta motstånd och det var viktigt för myndigheterna att 
det inte skedde någon tillbakagång. 
 
I sitt sätt bör barnmorskan enligt Groth (1893): 
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”...beflita sig om en otadlig vandel hon bör inte ha anseende till person utan 
behandla alla lika oavsett det är någon rik eller fattig. I sin yrkesutövning bör 
hon uppträda bestämt men för övrigt vara tillmötesgående och 
överseende”(s.388).  

 
Det går här att se tecken på att man försöker överföra en människosyn som till viss del 
stämmer överens med en vårdvetenskaplig diskurs. Det förmedlar en humanistisk syn om 
alla människors lika värde. 
 
Reglementet ger inte några tydliga riktlinjer för hur vården av den födande skulle bedrivas 
men barnmorskan förväntades göra det som hon lärt sig och i allt tillämpa läroboken. 
Hennes plikt var att alltid stå till den födandes förfogande och inte vika från hennes sida 
förrän minst två timmar efter förlossningen.  
 
När kvinnan sedan är förlöst har reglementet något att säga. I § 14 anges det att barnmorska 
bör vårda förlöst kvinna och hennes späda barn ”....med ömhet och sorgfällighet så länge 
omständigheterna det fordra och medgifva” (Sv.Förf.samling 1909, § 14). Texten ger ingen 
vidare angivelse vad detta innebär men är möjligen en antydan till livsvärldsperspektiv där 
barnmorskan bör se till de förhållanden som råder och anpassa vården från det. Att vårda 
med sorgfällighet (noggrannhet) och ömhet innebär också att man uppmärksammar mötet 
och vårdrelationen. Denna paragraf i reglementet finns med även 1856 och 1919 och har 
alltså inte ansetts i behov av omskrivning.  
 
Man lägger också vikt vid tystnadsplikten. Reglementet skriver:  
 

”...ej må barnmorska yppa hvad henne i denna hennes egenskap blifvit i 
förtroende meddelat ej heller i oträngt mål uppenbara hvad hon själv kunnat 
iakttaga och som ärbarhet vill hava fördolt” ( Svensk Förf.samling, 1909, 
Nr:108 , § 20).  

 
Läroboksförfattarna finner skäl att tillägga att den också gäller inför de närmaste. 
 
Det är tydligt att det ansågs möjligt att forma barnmorskor så att de passade in i systemet. 
Vilka kvalitéer som ansågs önskvärda var det myndigheterna, dvs. Medicinalstyrelsen och 
därmed läkarna, som bestämde. Förutom att läkarna stod för den medicinska vetenskapen 
var de också män. Könsordningens diskurs blir tydlig genom det självklara sätt på vilket 
läkaren som vid den här tiden oftast var man och i och med det överordnad, kan diktera 
villkor för barnmorskan som alltid var kvinna och underordnad. 
 
Ur ett genusperspektiv är förhållandet mellan läkare och barnmorska vid den här tiden en 
spegelbild av den över och underordning av könen som härskade. Mannen, som är i 
besittning av makten bestämmer normerna - premisserna och är den kontrollerande medan 
kvinnan är den underordnade - kontrollerade. Det är också kvinnan som bär ansvaret och 
skulden när något går fel. 
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En legitimerad barnmorska skulle i alltid uppträda och handla rätt och riktigt. Vad som är 
rätt och riktigt står i förhållande till en negativ bild av traditionella barnmorskor. Det är den 
bild som von Hoorn ger i sin lärobok från 1697 (von Hoorn, 1697). Barnmorskor utan 
utbildning beskrivs som självsvåldiga, ignoranta, irrationella, skvallriga, vidskepliga och 
lata (Romlid, 1998). De olika punkter där man anser det nödvändigt att påpeka 
barnmorskans förpliktelser och uppträdande t.ex. den hierarkiska ordningen och 
tystnadsplikten visar att detta synsätt vid denna tid fortfarande lever kvar. Även den vikt 
man lägger vid barnmorskans personliga egenskaper och tyngden som läggs på att inpränta 
de olika momenten tyder på en misstro 0m att barnmorskor om de inte på detta sätt blir 
styrda på nytt kommer att hemfalla åt sedeslöshet och okunskap.  
 
 

Att ha det yttersta ansvaret 
 
Att barnmorskan har det yttersta ansvaret är en annan aspekt då både den juridiska 
diskursen och könsordningen gör sig gällande. Den överordnade dikterar villkoren och 
lägger ansvaret på den underordnade. 
 
Det var barnmorskans plikt att kunna allt om sitt yrkesområde och även kunna prioritera i 
akuta lägen och veta var gränserna gick för hennes kompetensområde och när det krävdes 
en läkares ingripande. Hon förväntades uppehålla sin kunskap och alltid dokumentera för 
att kunna lämna tydliga uppgifter när myndigheter efterfrågade. 
 
Förutom de avsnitt i läroboken som särskilt belyser barnmorskans ”vandel” hänvisas i 
texten i övrigt ofta till olika moments innebörd för barnmorskan. Ofta faller ett felaktigt 
handlande tillbaka på henne själv. 
 
När det gäller förlossningens handläggande är naturens krafter ledstjärnan. Barnmorskans 
uppgift är att iaktta skeendet och bara ingripa när något otillbörligt verkar hända. Därför 
anses barnmorskans arbete vara ansvarsfullt men inte tröttande. Skulle barnmorskan bli 
trött beror det på att hon gjort fel eller vill göra sig märkvärdig och de beskrivs av Groth 
som: ”... oförståndiga barnmorskor som på ett dåraktigt sätt velat giva sig ett slags 
anseende” (Groth, 1893, s.129). 
 
Många andra tillstånd kunde bero på barnmorskans försumlighet och slarv: ”En duglig 
barnmorska bör det ej gärna hända att hon försummar att tömma blåsan...”(Groth, 1893, 
s.133) och: ”... bristningar uppstår till följd av oaktsamhet hos barnmorskan” (Groth, 1893, 
s.137). Barnmorskan gjordes också ansvarig för felaktigt bemötande då hon kunde: ”... 
utsätta kvinnan för sinnesrörelser som kunde skada både kvinnan och fostret ”(Groth, 1893, 
s. 84). 
 
Framför allt var det viktigt med renligheten. Barnsängsfebern skördade fortfarande sina 
offer och man kom ihåg dess härjningar på 1860-talet. Sedan dess hade man lärt sig vad 
renlighet innebar. Antiseptiken hade slagit igenom på barnbördshusen och sänkt 
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dödligheten till en nivå som var lägre än någonsin tidigare. Detta gjorde att läkarna ansåg 
det uppenbart att de antiseptiska metoderna också borde komma till användning i de 
enskilda hemmen. Det var till och med så viktigt att det blev anledningen till den nya 
föreskrift som kom 1881 som ett tillägg till det gällande reglementet. Barnmorskor var från 
och med nu skyldiga att dokumentera alla sina förrättningar och det var framför allt vilket 
antiseptiskt medel som använts.  
 
Ida Redhammar använde Lysol vid så gott som alla sina förrättningar. Angivelse av detta är 
den uppgift som är mest nitiskt ifyllt i de förtryckta formulären. 
 
Drabbades kvinnan av barnsängsfeber var det troligen barnmorskans fel. Det var inte bara 
antiseptiskt medel som var viktigt utan hela barnmorskan skulle vara bärare av denna nya 
vetenskapliga upptäckt. 
 

”...barnmorska bör i afseende på sin egen kropp, sina kläder, sitt hem och hela 
sitt levnadssätt vinnlägga sig om den största möjliga renlighet, och ställes i 
detta hänseende på henne större fordringar än på människor i allmänhet..” 
(Groth, 1893, s. 45). 

 
Utförliga anvisningar hur handtvätten skulle gå till finns i läroboken: 
 
         ”Händerna gnidas in med glycerinsåpa, så att såpan kommer in i alla 

fördjupningar och under nagelkanten. Sedan börjas med nykokad, ej för hård 
borste en grundlig borstning av underarmar och händer ....Sedan denna första 
borstning pågått i fem minuter avtorkas händerna........Rent nytt vatten slås i 
handfatet och däri fortsättes under ytterligare fem minuter.... Det gäller sålunda 
att genom såpvattenborstning som även brukar kallas den mekaniska 
desinfektionen, avlägsna ej blott vad som sitter på huden, utan en del av själva 
överhuden....”(Groth, 1893, s.42). 

 
Det krävdes också en rad straffåtgärder om barnmorskan inte följde föreskrifterna. 
Förmannen kunde vid det som ansågs som mindre förseelse tillrättavisa barnmorskan och 
förste provinsialläkaren kunde tillfälligt utdöma förbud att utöva yrket. Till mindre 
förseelse räknades att hon vid förhör visat sig sakna väsentlig kunskap. Efter yttrande från 
läkare och Medicinalstyrelse kunde också barnmorskan åtalas enligt allmän lag. Straffet var 
då böter. Vid svårare förseelser var det Medicinalstyrelsen som kunde återkalla 
legitimationen (Sv. Förf.samling, 1909). I Årsrapporten från Förste Provinsialläkaren för 
Älvsborgs län 1917 kan läsas: 
 
         ”Enligt uppgift hafa på länets landsbygd förekommit 8 fall av barnsängsfeber. 

Huruvida barnmorskorna haft skuld i alla de inträffade fallen kan ej sägas. 
Inom Trollhättans distrikt har vid en barnmorskas distrikt inträffat upprepade 
fall af barnsängsfeber, hvarför anmälan  

         gjorts. Barnmorskan afgick vid årets slut och inlämnade intyg att ej vidare.              
.        praktisera”. 
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Samma samhällsstrukturer som har ensamrätt på det rätta och riktiga vid den här tiden har 
också ensamrätt på kontroll och bestraffning. Barnmorskorna lärdes upp till stor 
självständighet och det var också en förutsättning för det arbete de skulle ha. Mycket ansvar 
vilade på henne men systemet godkände inte någon annan tolkning av verkligheten än den 
vid den här tiden etablerade. Man kan se att den rådande medicinska diskursen tar hjälp av 
en juridisk diskurs för att nå sitt mål. 
 
 

Kvinnan är en kropp utan sammanhang och inget att lita 
på 

 
Under detta tema är det framför allt könsordningens diskurs som gör sig gällande. Det är 
läkare dvs. män, som beskriver kvinnan på ett objektifierande sätt med medicinska termer. 
Den medicinska diskursen är också här överordnad. 
 
Kvinnan kallas i reglementet för barnaföderska, en i förlossning stadd kvinna, en havande 
kvinna.I läroboken benämns hon på ungefär samma sätt. Endast i ett sammanhang kallas 
kvinnan patient och det är när hon drabbats av förvirringstillstånd efter förlossningen.  
 
Den havande kvinnan framträder i läroboken som bräcklig och någon som bör skyddas. 
Som exempel på hennes bräcklighet anges, i sammanhanget hälsans bevarande under 
havandeskapet.  
 

”Den rika och förnäma bör draga sig tillbaka från den s.k. stora världens  kropp 
och själ angripande nöjen. Den fattiga bör i möjligaste måtto fredas för sorg 
och bekymmer och hårt arbete” (Groth, 1893, s.84).  

 
Hon skulle också undanhållas information om riskabla tillstånd under graviditet eller 
förlossning där fara hotar henne eller hennes barn. Det ansågs kunna skada både henne och 
fostret. ”Hon ska avhållas från sinnesrörelse- av medicinska skäl” (Groth, 1893, s.154). 
 
Det medicinska perspektivet är påtagligt i läroboken när förlossningsförloppet beskrivs. 
Kvinnan som hel individ försvinner både när det gäller den ”regelbundna” och den 
”oregelbundna” förlossningen. Här är det de enskilda anatomiska delarna som är i funktion. 
Det talas då om värkarnas pådrivande kraft eller svaghet, livmodern som arbetar och 
livmodern som blir utmattad.  
 

”...livmodern sveper sig allt närmare omkring fostret...ock trycker dess 
huvud...hårt emot öfre bäckenöppningen.” och  ”Värkarna kallas nu drivande 
emedan deras arbete består däruti att driva fostret genom bäckenet” (Groth, 
1893, s.99). 
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En annan syn på kvinnan som förmedlas genom läroboken var att hon inte var att lita på. 
Speciellt beskrivs det i sammanhang när det gäller uppgivande av graviditetslängd. 
Utförliga beskrivningar finns på hur man kan avgöra hur långt kvinnan kommit i 
graviditeten och också om hon överhuvudtaget är gravid eller, som det kunde vara i vissa 
fall, hon nyss hade varit gravid. Detta var föranlett av att det tydligen fanns risk att kvinnan 
på olika sätt ville undanhålla en utomäktenskaplig förbindelse eller en olaglig abort. 
 
         ”... är den kunskap barnmorskan vinner genom direkt iakttagelse med sina yttre 

sinnen ojämförligt mycket mer att lita på ty dels kan personen i fråga ha 
misstytt något, eller ej rätt förstått eller också kan det vara möjligt att han med 
flit söker vilseleda” (Groth, 1893, s.48). 

 
Även när det gäller förlossningen bör barnmorskan lita mer på sina egna iakttagelser än 
kvinnans.  
  

”Somliga kvinnor kan ha starka smärtor även av svaga värkar...många kvinnor 
kunna tåla betydliga smärtor utan att jämra sig, andra åter skrika mycket även 
fast deras smärtor är ringa” (Groth, 1893, s. 258). 

 
Synen på den gravida kvinnan som förmedlades genom reglementet och läroboken var 
således en bräcklig varelse som måste skyddas från det som läkarna ansåg kunde utgöra en 
fara för henne och barnet. Hon behövde kontrolleras eftersom hon inte var att lita på. 
Kvinnan var utsatt för naturens krafter och de processerna skulle också övervakas men inte 
ingripas i.  
 
Kvinnan är den som vårdas i första hand. I andra hand kommer barnet.  
 

”Att såsom stundom skett, barnmorskan först sköter om barnet och därefter 
vänder sin uppmärksamhet åt vården av modern, är ett stort fel” (Groth, 1893, 
s.142). 

 
Barnet kallas foster, fosterklump eller fosterkropp före framfödandet. Graviditeten kan även 
beskrivas som ”ägget”. En annan beteckning är ”buken med dess innehåll”. Ägget har liv 
och efter befruktningen får det nytt liv och blir ett foster. Fostret får liv vid befruktningen 
och inte i samband med fosterrörelserna. I födelseögonblicket övergår fostret till att kallas 
barn, kvinnans barn, det späda barnet eller det nyfödda barnet (Groth, 1893).  
 
Fadern nämns aldrig i vare sig läroboken eller reglementet men finns troligen med i de 
sammanhang där man talar om anhöriga. Vid ett tillfälle nämns ”föräldrarna” och det är i 
samband med barnmorskans skyldighet att tala om för föräldrarna om barnet anses vara så 
svagt att nöddop kan behövas. Även om inte ordet föräldrar nämns så det också innebörden 
när reglementet beskriver kvinnans och den närmast anhöriges rätt att själva tillkalla läkare 
även om barnmorskan inte anser det vara nödvändigt. Detta var en skillnad från tidigare 
reglemente (1856) då det endast var barnmorskan som avgjorde om läkare skulle kallas. 
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Man kan säga att det innebär en stärkning av föräldrarnas roll i förhållande till barnmorskan 
och ytterligare ett sätt att förstärka den medicinska vetenskapens företräde. 
 
 

DISKUSSION 
 
Metod 
 
Att låta forskningsfrågan avgöra metoden är en sanning som ofta framhålls. Det visade sig 
vara gångbart i detta fall också.  Den kritiska diskursanalysens mål är att kartlägga 
förbindelsen mellan språkbruk och social praktik. Det hade i detta arbete varit möjligt att 
stanna vid en innehållsanalys men med en diskursanalys ökar medvetenheten om sociala 
strukturer och maktrelationer. Det är viktigt att lyfta fram detta i syfte att kommunicera och 
förändra. Det har betydelse att se varför texten skrivits, vem som får mest utrymme och 
vem som har rätt att uttala sig. I analysen ser vi hur en grupp detaljstyr en annan grupp både 
yrkesmässigt och rent personligt. Detta är kunskap som i första hand bör diskuteras och 
problematiseras för att kanske senare leda till förändring.  
 
Tanken var från början att som delstudie göra en statistisk analys på datan i Ida 
Redhammars dagböcker. Materialet visade sig vid ett mer ingående studium vara för 
torftigt för att bygga en uppsats på och det fick räcka med att ha dem som inspirationskälla. 
De förtryckta formulären i dagböckerna förmedlar just genom sin torftighet en bild av vad 
som vid denna tid ansågs viktigt att dokumentera. Tonvikten ligger på data som innebar 
kontroll av barnmorskans arbete. 
 
Valet av texter gjordes sedan utifrån det som starkast styrde den legitimerade barnmorskan 
i början av 1900-talet, dvs. lärobok och reglemente. Annat material kunde också ha tagits 
med, exempelvis läroplan, texter från Jordemodern eller andra texter från massmedia vid 
denna tid men då skulle arbetet ha blivit för omfattande.  
 
Arbetet har utgått från de vårdvetenskapliga begreppen. Det innebär med andra ord att jag 
vid studiet av datamaterialet har haft de vårdvetenskapliga ”glasögonen” på mig. Med detta 
perspektiv framträdde relativt omgående den sociala konstruktionen i den svenska 
barnmorskans historia. Detta var för mig oväntat då en allmän uppfattning är att den gamla 
barnmorskan var självstyrande. Trovärdigheten i analysen grundar sig på detta ”oväntade” 
och bygger på ett socialkonstruktivistskt synsätt. Ideologin socialkonstruktivism menar att 
sociala institutioner och företeelser är skapade av en rad olika sociala händelser. Det 
innebär att man inte bör acceptera sociala företeelsers naturlighet som att de alltid varit 
sådana och inte kan vara annorlunda. Socialkonstruktivismen är kritisk på det sättet att den 
vill beskriva det bakomliggande och avslöja ”sanningen” (Wenneberg, 2001). 
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Resultat 
 
Som jag beskrev i inledningen har inspirationen till denna uppsats kommit från de 
historiska dokument jag fick i min hand 2004. Det måste erkännas att jag haft en viss 
romantiserad föreställning av den gamla barnmorskan. Det var en bild av en kvinna med 
stor yrkesskicklighet, självständighet och med barnaföderskornas fullständiga förtroende. 
Men det är en delvis annan bild som framkommit i det material jag valt att studera. 
Yrkesskickligheten fanns där naturligtvis men vilade på en annan grund än vad jag 
förutsett. Självständig var hon men samtidigt styrd och kontrollerad. Som yrkesföreträdare 
var det inte heller självklart att hon hade barnaföderskornas förtroende. Det motstånd som 
historiskt sett funnits mot utbildade barnmorskor var visserligen mycket mindre än tidigare 
men inte helt borta. Det goda eftermäle hon lämnat byggde troligen till stor del på hennes 
personliga egenskaper.  
 

Medicinalstyrelsen och ledande företrädare för förlossningsvården i början av 1900-talet 
var präglade av den allmänt etablerade historiesynen. Den innebar att den förändring som 
förekommit inom obstetriken de senaste århundradena sågs som positiv. Att förbättra 
folkhälsan hade varit myndigheternas mål ända sedan 1700-talet och utvecklingen beskrevs 
som en framstegshistoria. Det är en historia som skrivs av män som i det här fallet ofta är 
läkare. Den beskriver förlossningsvården som ett ociviliserat och okontrollerbart kaos innan 
deras inträde på scenen. Utifrån detta nollstadium eller rentav minusstadium har 
utvecklingen gått mot sin fulländan. Den medicinvetenskapliga utvecklingen och tekniska 
framsteg utgör milstolpar. Barnmorskor beskrivs som dugliga utförare när de blir styrda av 
en högre civiliserad ordning präglad av förnuft kultur och mänsklighet (Romlid, 1998). Ett 
uttalande av en läkare som varit verksam i barnmorskeutbildningen under 1900-talet och 
även en av de betrodda män som Barnmorskeförbundet valde till ordförande kan tjäna som 
exempel på detta: 
 
        ”Det långa skede, under vilket denna (förlossningskonsten) behärskats av 

kvinnor, kännetecknas nämligen av stillastående i dess utveckling. Visserligen 
funnos utmärkta kvinnor, som i skrifter nedlade sin erfarenhet och utbildade 
lärjungar, men några nämnvärda bidrag till förlossningskonsten lämnade de 
inte. Det är först med männens tillträde till detta arbetsfält som genombrottet 
kom och de stora framstegen är att räkna (Essen-Möller, 1943, s.9). 

 
Denna syn på historien har på senare år ifrågasatts då man menar att det är statens och 
kyrkans behov av makt över den kvinnliga reproduktionen (Höjeberg, 1981) eller läkarnas 
mål att medikalisera barnafödandet som varit vägledande (Romlid, 1998). Detta menar de 
har utraderat den traditionella barnmorskekunskapen som byggde på nedärvd kunskap om 
födandet och faktiskt minskat självständigheten för barnmorskorna och slagit sönder en 
stark kvinnlig gemenskap. Den traditionella förlossningskunskapen som har gått vidare 
genom muntlig tradition och utövats av de av kvinnor betrodda jordgummorna. Det var 
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kunskap som tog tillvara tidens sedvänjor, kultur och religion. Ulrika Nilsson menar i sin 
avhandling om gynekologins historia att det var vetenskapsmännens ambitioner att utforska 
okända kontinenter som drev också läkarna att vidga sitt område till att också innefatta den 
för dem okända och avvikande ”kontinenten” kvinnan och där det ibland skett en 
patologisering och medikalisering av den kvinnliga kroppen. Detta har lett till att kvinnan 
har ansetts vara underkastad sin nyckfulla kropp och allmänt anses vara utsatt för naturens 
krafter, svag och i behov av skydd (Nilsson, 2005). 
 
Folkhälsodiskursen som är överordnad i resultatet kan i första hand ses som något positivt. 
Barnadödligheten och även mödradödligheten var i början av 1900-talet i Sverige 
förhållandevis låg. Även om begreppet folkhälsa inte fanns på 1700-talet var det den 
innebörden man menade när Collegium Medicum fick uppdraget att med medicinens hjälp 
minska barnadödligheten. Anledningen till samhällets engagemang var inte i första hand 
omsorg om befolkningen utan ett behov av befolkningsökning därför att det behövdes till 
landets försvar och försörjning. Det finns fortfarande ett politiskt argument i begreppet 
folkhälsa. Någon annan vill att vi ska hålla oss friska. Den kollektiva hälsan är viktigare än 
självbestämmande (Johannissson,1990). Även den medicinska vetenskapens betydelse för 
folkhälsan har ifrågasatts och det finns forskare som hävdar att mycket av det ökade 
välståndet och ökade folkhälsan berodde på andra politiska initiativ vilket förde med sig 
bättre levnadsvillkor. T.ex. bättre bostäder och bättre kost medförde mindre tuberkulos och 
anemi och andra bristsjukdomar vilket var en del av komplikationer i samband med 
förlossningen och barnadödlighet (Johannissson,1990). 
 
Det var inte självklart att barnmorskorna skulle bli delaktiga i folkhälsoarbetet. En 
anledning till att det blivit så kan vara att läkarna i början 1900-tal och även tidigare var 
förhållandevis få och barnmorskorna var därför en lämplig samarbetspartner för att 
representera den medicinvetenskapliga förlossningskonsten ute i landet. Ömsesidigheten i 
samarbetet bekräftas också av att Barnmorskeförbundet valde manliga läkare till ordförande 
de första åren. Det gav förbundet status och kanaler till maktens centrum. Barnmorskorna 
hade ingen egen kunskapsbas (Milton, 2001) att bygga på utan ansåg att de hade den 
medicinska vetenskapen som grund. Det i sin tur berodde på att det aldrig funnits utrymme 
för barnmorskor att bygga upp en egen kunskapsbas.  På 1600-talet när Collegium 
Medicum startade hade inte kvinnor rätt att bilda skrå som andra hantverkare hade. Senare 
hade inte kvinnor rätt till akademisk bildning.  
 
Den medicinska diskursen är framträdande i resultatet men ibland blir de vårdvetenskapliga 
begreppen synliga. En humanistisk människosyn kan anas i det avseendet att alla 
människor har lika värde. ”Barnmorskan bör inte ha anseende till person utan behandla alla 
lika.”  Man kan också se antydningar till, åtminstone när det gäller den nyblivna modern, 
att omständigheter, kontext och en inkännande attityd var viktigt i vårdandet. Att vårda med 
”sorgfällighet och ömhet” är en formulering som iögonfallande avviker från den torra 
myndighetstexten i reglementet. 
 
 Det som framför allt saknas i texterna är helhetssynen på människan som bestående av en 
integrerad helhet av kropp själ och ande. I en vårdvetenskaplig diskurs kan födandet ses 
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som en möjlighet till integrering av kropp själ och ande, där alla delarna samverkar till en 
djupare helhet. Patientperspektivet saknas också, och vi vet nu att en viktig del i födandet är 
att bli sedd och bekräftad (Lundgren, 2002). Men att lyssna på kvinnan och bekräftande 
möta henne där hon befinner sig är inget som barnmorskor vid den här tiden fick lära sig. 
Texterna förmedlar att kvinnan i barnafödandet är utsatt för en rent kroppslig process, hon 
är otillförlitlig, bräcklig och behöver skyddas. 
 
Man får förmoda att Ida efter hand i sin barnmorskekarriär utvecklade en ”klinisk blick”. 
Redan under utbildningen ställdes stora krav på eleverna att se och förstå skeenden. Tyst 
kunskap är ett begrepp som kan beteckna detta vetande. Det kan beskrivas som ordlös 
förståelse, ”ett slags kroppens gehör” (Johannisson, 1990, s.277). Men kvinnans upplevelse 
av sitt tillstånd och olika symtom har vid den här tiden inget dokumentationsvärde. Med 
tanke på hennes rika erfarenhet och förmodade omsorg om sina patienter kan man läsa 
dagböckerna och förundras över torftigheten. Det finns några rader i dagböckerna som 
lämnas öppna för barnmorskans egna kommentarer. Där har barnmorskan en möjlighet att 
dokumentera något om förhållandena runt kvinnan. En genomgång av Idas anteckningar 
visar dock ingen tendens till något sådant. Så mycket iakttagelse och tolkningar, så många 
överväganden och beslut så mycket barnmorskekunskap som inte bara här utan genom åren 
har försvunnit.  
 
 Mycket av det som kallas tyst kunskap är vårdvetenskapens kärna. Patientens upplevelse 
av situationen är det primära. ”Vad innebär hälsa för patienten?” är en fråga som ska vara 
vägledande i vårdandet. Livsvärlden, vardagsvärlden ska beaktas. Hur miljö, 
familjesituation, allmäntillstånd och välstånd ser ut inverkar på förlossningsprocessen. 
Framför allt är vårdrelationen viktig. Barnmorskans närvaro kan hjälpa kvinnan att vara i 
sin kropp dvs. finna sin egen förmåga, tolka sin kropp och hantera förlossningssmärtan 
(Lundgren, 2002). Få tillstånd i livet är väl så beroende av ett helhetsperspektiv och varje 
barnafödande kvinna vet att det inte är bara en kroppslig process. Jag är övertygad om att 
Ida tillägnade sig detta och hade ett äkta engagemang som ledde till förtroendefulla möten 
med barnaföderskorna. Det måste ha haft en avgörande betydelse för hennes popularitet. 
 
Tilltron till den medicinska vetenskapen har onekligen varit och är fortfarande stark och det 
är viktigt att kontinuerligt uppmärksamma vad som styr utvecklingen och vilken grundsyn 
på människan som ligger bakom. Denna uppsats visar på förhållandena i början av 1900-
talet och mina egna erfarenheter 100 år senare pekar på att medikaliseringen fortsätter. 
Detta trots vårdvetenskapens framväxt och att det nu finns ett språk för att kommunicera 
den ”tysta kunskapen”. Förmodligen är det den medicinska vetenskapens historiska 
förankring som fortfarande ger den tolkningsföreträde både hos myndigheter och också 
allmänheten. Exempel på medikalisering i dagens förlossningsvård är värkstimulerande 
dropp, ultraljudundersökningar och fosterljudsövervakning. Det är värdefulla inslag i 
förlossningsvården men måste användas med en kontinuerlig analys av konsekvensen för 
patienten och upplevelsen av barnafödandet. Dessutom är det naturligtvis nödvändigt att det 
finns säkerställd evidens för användandet (Waldenström, 2005). Det är viktigt att kvinnors 
egna födande krafter stöds och att medikaliseringen inte sker på bekostnad av att kvinnor 
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förlorar tilliten till sina egna resurser. Att fortsätta att granska, analysera och påtala 
konsekvenser utifrån ett patientperspektiv är ett viktigt område för vårdvetenskapen. 
 
I början av 1900-talet fanns fortfarande ett visst motstånd kvar hos befolkningen att 
använda sig av utbildade förlossningsbiträden. Det var främst företrädare för kommuner 
och församlingar som inte ville betala för legitimerade barnmorskor. Även barnaföderskor 
protesterade genom att inte anlita dem när de fanns. Metoden att höja folkhälsan genom att 
minska barnadödligheten med medicinska metoder var inget som befolkningen tog till sig 
på en gång. Man tyckte det var bra som det var och de outbildade hjälpkvinnor som fanns 
fungerade. Men den kritik som hade funnits var nu så gott som utplånad men det hade tagit 
närmare 200 år att genomdriva denna attitydförändring. 
 
Hos barnmorskorna skedde nog också en attitydförändring genom åren. Lisa Öberg (1996) 
tycker sig se det vid analys av de protestskrivelser av barnmorskor som blivit anmälda för 
felbehandling. Före sekelskiftet (1900) kännetecknas de av stolthet och självmedvetenhet 
och trotsighet och de försvarade sitt handlande som inte alltid låg i linje med 
myndigheternas. Efter sekelskiftet är tonen mer präglad av skam, skuld och självkritik när 
man blev anklagad. Man inordnade sig i systemet. Även barnmorskeförbundet som 
bildades i slutet av 1800-talet hakade på denna utveckling. Man verkade för inre kontroll, 
självkontroll och disciplin. Argumentet var att höja barnmorskornas status för att aktningen 
i samhället skulle stärkas (Öberg, 1996). 
 
Fram till början av 1900-talet fick barnmorskan stå till svars inför provinsialläkaren och 
sedan inför barnmorskeprofessorn. Det var en lydnad som när en överordnad övervakar en 
underordnad. Detta kontrollsystem övergick 1919 i barnmorskenämnden som 
barnmorskorna blev redovisningsskyldiga mot. Successivt blev barnmorskorna delaktiga i 
systemet och lydnaden övergick till lojalitet. Det fanns en klar hierarkisk ordning inom 
förlossningsvården i början av 1900-talet, där barnaföderskorna återfanns längst ner 
(Öberg, 1996). Som yrkesföreträdare i dag anser jag att vi bör uppmärksamma så att detta 
inte är ett förhållande som fortfarande gäller. 
 
 

Slutord 
 
Hur ser det då ut idag? Det är naturligtvis viktigt att fortsätta att granska vad som styr 
barnmorskans arbete. Det är förmodligen så att den medicinska diskursen fortfarande är 
framträdande och jag anser att det är viktigt att barnmorskans unika kunskapsbas 
tydliggörs. Medicinska framsteg ska naturligtvis inte negligeras men de får inte ske på 
bekostnad av att andra perspektiv inte beaktas. Områden där det borde vara mer balans är 
t.ex. fördelning av forskningsresurser. Det borde också i större utsträckning finnas 
vårdvetenskapligt förankrade företrädare bland dem som har makt och inflytande i vården. 
Ett annat exempel är att barnmorskors tid tillsammans med barnaföderskorna värdesätts och 
inte ersätts av medicinsk apparatur och administrativa uppgifter. Det är också viktigt att 
fundera över vilka konsekvenser olika diskurser får för kvinnorna. Enligt min mening ska 



 29 

en förlossning vara en livshändelse som kvinnor lämnar bakom sig med förnyad styrka och 
lycka, en händelse som innebär en rörelse mot större enhet, hälsa, och helighet. Hur kan 
barnmorskor medverka till detta? 
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