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Abstract 
 

There is an ongoing crisis within the natal care in Sweden. Hospitals closing down, not 

enough beds in the maternity wards and nowhere near enough staff to handle the 

situation. For the past couple of years, Swedish women have had to travel far to get help 

during their labours, they’ve been flown to Finland because there are simply no more 

beds available. During this time some people had enough and for the past year 2018 

demonstrations were organised and one maternity ward occupied by the towns 

inhabitants to revolt against its closure. The problem within the Swedish natal care was 

no longer in the shadows but had been brought to light with these new efforts from women 

all over the country. Though fairly recently discovered by the mainstream this is not a 

new crisis, it’s been going on for a long time yet seemingly nothing is done to change its 

ongoing trajectory. From the year 2000 until know nine hospitals have closed down their 

maternity wards with only one opening in Stockholm. We have eight political parties 

making up our government in Sweden, what are their thoughts on this matter? What are 

they doing to actively combat the reality that women are forced to give birth on the side 

of the road in a country that have always boasted an excellent welfare? By viewing this 

problem through a radical feministic theory and using a discourse analysis this essay 

delves into the eight major political parties in Sweden to find out what the situation looks 

like from the ruling side.  
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1. Inledning 

Det pågår en kris i dagens Sverige, en kris som har pågått i flera år men som ändå nästan 

aldrig uppmärksammas. Denna kris drabbar hälften av Sveriges invånare och har en direkt 

påverkan på landets framtid, men den överskuggas alltid av större frågor som immigration 

eller brottslighet. Vad som behöver belysas men som gång på gång igen nekas en plats i 

debatten och försvinner i kontroversen som är vår sjukvård idag, är förlossningskrisen. 

Kvinnor tvingas föda barn i sina bilar för att närmsta BB ligger flera mil bort,1 de flygs 

till Finland då alla sjukhus i dess omnejd är överfulla och underbemannade.2 BB-

avdelningar stängs ner och enligt OECD:s statistik så är förlossningsskador vanligare i 

Sverige än i andra länder.3   

Det är ingen nyhet att det pågår en BB-kris i Sverige för de som arbetar inom 

förlossningsvården, eller kvinnorna som har fött barn under den. Sedan år 2000 har nio 

förlossningsavdelningar stängt ner i Sverige medan enbart en har öppnat i Stockholm. Det 

finns flertalet anledningar till att BB-krisen är så utbredd, bland annat saknad av 

barnmorskor och underskottet av platser på avdelningarna.4 Detta har drabbat kvinnor 

landet över, både med förlossningsskador på grund av stress under förlossningen,5 och 

nödvändigheten att gå kurser för hur man föder barn i bilen eftersom avdelningen närmast 

kan vara flera mil bort.6 Huvudstaden är inget undantag, trots Stockholm nyöppnade BB, 

tvingades fortfarande 34 kvinnor föda barn i ett annat län under juli månad.7  

På platser över hela landet, organiserades demonstrationer mot förutsättningarna under 

vilka kvinnor blir tvungna att föda barn.8 För många utomstående öppnades ögonen för 

just hur omfattande denna krisen var när Sollefteå BB stängdes ner i oktober 2016.9 Detta 

har inneburit att gravida kvinnor i och runt Sollefteå numera måste färdas till Sundsvall, 

beläget ca 10 mil bort, och i demonstration mot beslutet har BB Sollefteå ockuperats av 

invånare sedan den 30:e januari 2017.10  

                                                 
1 Www.aftonbladet.se 
2 https:www.expressen.se/nyheterforlossningskrisen-lan-for-lan-kvinnor-skickas-till-finland 
3 www.expressen.se 
4 www.metro.se 
5 www.expressen.se 
6 https:www.expressen.se/nyheterhar-far-de-kurs-i-bilforlossning 
7 www.omni.se 
8 www.aftonbladet.se 
9 https:www.allehanda.se/artikelvasternorrlandbb-fragan-avgjord-landstinget-lagger-ner-i-solleftea 
10 www.adalen17.se 

https://www.expressen.se/nyheter/forlossningskrisen-lan-for-lan-kvinnor-skickas-till-finland/
https://www.expressen.se/nyheter/har-far-de-kurs-i-bilforlossning/
https://www.allehanda.se/artikel/vasternorrland/bb-fragan-avgjord-landstinget-lagger-ner-i-solleftea
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Under denna tiden har vi haft ett val, åtta partier som slogs om makten men ännu ingen 

kom segrande ut. Förlossningsfrågan togs upp under valet, men till vilken utsträckning 

har den viktig betydelse för de stora partierna? Kan den konkurrera med frågorna om 

skola och brottslighet? 

Denna uppsats avser att undersöka och jämföra hur de åtta partierna i riksdagen 

(Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 

Centerpartiet, Vänsterpartiet, och Sverigedemokraterna) förhåller sig till 

förlossningskrisen. Genom att använda en diskursanalys och se till de olika partiernas 

uttalanden och publiceringar inför valet 2018 och utifrån en radikalfeministisk teori 

analysera dessa resultat. För att finna liknelser eller skillnader i hur de olika partierna ser 

krisens uppkomst och lösning. Tas denna kris på allvar av partierna eller sticker de 

huvudet i sanden när det kommer till kvinnors välmående? Under de senaste fem åren har 

det fötts ungefär 115 000 barn per år i Sverige,11 vad görs för att ge dem en bra start i 

livet? 

 

1.1  Problemformulering 

Även i ett land lika jämställt som Sverige glöms ofta kvinnorna bort. Jämställdhetsfrågor 

hamnar ofta efter debatten gällande migration eller äldrevård. Detta är även tydligt inom 

statsvetenskapligforskning då väldigt lite litteratur finns tillgänglig gällande ämnet, därför 

behövs det ett kunskapstillskott. Den fråga som hanteras i detta arbete är just i en sådan 

situation, dold bakom annat som alltid kommer före. Det finns inte mycket information 

om hur de olika partierna ser på förlossningskrisen, det finns inte mycket information om 

denna fråga överhuvudtaget. Eftersom det är just ett problem som drabbar kvinnor är det 

intressant utifrån ett teoretiskt perspektiv då teorin som används är radikalfeministisk, 

vad detta innebär samt hur radikalfeminism har valt att definieras i detta arbete kommer 

klargöras under teorikapitlet. 2014 svarade majoriteten av partierna att de var 

feministiska, med uteblivandet av Moderaterna och Kristdemokraterna som varken 

svarade Ja eller Nej och Sverigedemokraterna som svarade Nej.12 Denna statistik blir 

intressant då det som undersöks är i en särdeles feministisk natur. De som behöver 

förlossningsavdelningar är kvinnor och enligt Statistiska Centralbyrån (2016) är 92% av 

de anställda inom vården kvinnor, och statistiken visar att 100% av Sveriges barnmorskor 

är kvinnor, männen som representeras ligger alltså på under 1% och visas därför inte i 

                                                 
11 www.scb.se 
12 www.sverigesradio.se 
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procenträkningen.13 Således går det inte ihop, vi har fem av åtta ledande partier som anser 

sig vara feminister, ändå existerar en kris i landet som är så uppenbart rotad i kvinnors 

liv. Detta problem anses särdeles relevant just nu eftersom det under året 2018 skapat stor 

uppståndelse. Demonstrationer anordnades och en ockupation har pågått i snart två år. 

Vad gör partierna åt detta? Hur ser de på frågan? Tycker de olika utifrån ideologi, utifrån 

deras feministiska syn eller kanske ser de lika på problemet oavsett åsikter? Det är av 

intresse vad partierna har att säga om en kris som har pågått såhär länge. Sjukvården är 

ofta på tal under valåret, men fokus tycks aldrig ligga på det konkreta problem som är 

förlossningsvården. Utifrån teorin kan man se bakomliggande strukturer som leder till att 

denna kris inte verkar tas på samma allvar som t.ex. flyktingkrisen, men för att kontrollera 

det måste först partierna undersökas för att se vad de egentligen har att säga.  

 

1.2  Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de olika partierna ställer sig till den rådande 

krisen inom förlossningsvården i Sverige. Genom att undersöka deras officiella 

valmanifest samt uttalanden gjorda av partiledare eller av andra representanter för partiet. 

Endast valmanifest som användes inför valet 2018 kommer kontrolleras för att hur 

partierna uttalade sig gällande förlossningskrisen. Nämner de inte frågan specifikt kan får 

fokus mer ligga på uttalanden gjorda, men valmanifestenmen kommer ändå vara av 

intresse för att se bakomliggande politiska åsikter. Senare kommer även en analys att 

göras baserat på det som hittats, där en diskursanalys används för att se var politiken 

liknar eller skiljer sig åt. För att åstadkomma detta kommer två olika frågeställningar att 

användas: 

1. Hur förhåller sig riksdagspartierna till krisen inom förlossningsvården och vilka 

åtgärder vill de vidta? 

2. På vilka sätt relaterar eller skiljer sig partiernas åsikter till varandras och hur 

speglas detta utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv? 

I den första frågeställningen kommer främst empiriskt material att användas, då 

huvudsakligen utifrån information funnen i partiernas valmanifest och uttalanden gjorda 

av partiledare alternativt representanter för partiet. Denna frågeställning avser att 

undersöka de olika åsikterna som partierna har och hur deras lösningar ser ut. Ser de ett 

problem inom förlossningsvården som måste lösas eller har de inte uttalat sig om frågan? 

Den andra frågeställningen används för att analysera den empiriska information som 

                                                 
13 www.scb.se  
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tidigare insamlats, genom användandet av den komparativa metoden så kan skillnader 

och likheter ses utifrån den radikalfeministiska teorin. 

 

 1.3 Definitioner  

 

Förlossningskris 

Med förlossningskris menas den kaosartade situation som har pågått inom 

förlossningsvården under de senaste åren. Riktigt hur långt tillbaka denna kris sträcker 

sig är inte riktigt klart, vissa hävdar att den har pågått sedan 80-talet. 14  I denna uppsats 

definieras förlossningskrisen av problem såsom platsbrist, nedläggning av BB och 

förlossningsavdelningar, personalbrist och konsekvenserna av dessa som 

förlossningsskador på grund av stress under förlossningen men även längden som kvinnor 

måste resa för att kunna vårdas på ett sjukhus. Denna förlossningskris anses ha drabbat 

hela landet då kvinnor i tätbygden drabbas av de stressiga förhållandena, platsbristerna 

och personalbristen medan de på glesbygden drabbas av nedläggningarna av närliggande 

förlossningsavdelningar. 

 

Patriarkat 

Definitionen av ett patriarkat är bokstavligt talat ett styre av fadern. Men inom 

feministiska kretsar representerar patriarkatet det förtryck och ojämställdhet som kvinnor 

möter i deras dagliga liv. Patriarkatet används för att beskriva maktrelationen mellan män 

och kvinnor, vissa talar om ett konkret patriarkat, såsom strukturen i en familj, medans 

andra menar på en mer genomsyrande manlig dominans. Oavsett så ses patriarkatet som 

en symbol för hur den manliga patriarken i familjen speglas i samhället och existerar inom 

varje arena där män och kvinnor tvingas förhålla sig till varandra. Därför brukar uttrycket 

användas i en bredare mening där det betyder mannens härskande.15 För radikalfeminister 

är patriarkatet det absolut viktigaste problemet som drabbar kvinnor. Patriarkatet är 

anledningen till kvinnornas förtryck och eftersom det genomsyrar hela samhället krävs 

en total omvändning av värderingar och för att demontera de sociala strukturer som 

patriarkatet har konstruerat för att tvinga kvinnor in i en underordnad position i 

samhället.16 

 

                                                 
14 www.svd.se 
15 Heywood, Andrew. Political Ideologies – An Introduction. S.231-232 
16 Heywood, Andrew. Political Ideologies – An Introduction. s. 242 
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1.4 Disposition  

I studiens följande kapitel kommer ämnets bakgrund att presenteras samt teorin kommer 

utvecklas, detta för att skapa en djupare förståelse för läsaren och ge en bättre möjlighet 

för att kunna följa med i analysen. Empirisk forskning gällande uppsatsens fråga och 

frågeställning behandlas vidare innan det analytiska ramverket framkommer. Genom 

användning av teorin kombinerat med metoden analyseras den fakta som funnits innan 

en kort sammanfattning ges över uppsatsen som helhet. I samanfattningen besvaras även 

frågeställningarna mer konkret.  

 

1.4  Bakgrund 

Genom historien har barnmorskor alltid varit av kvinnligt kön, förr i tiden kallades det 

för jordemor och denna var oftast bara en kvinna som ansågs ha bra kunskap om hur en 

förlossning ska gå till. Men fram på 1700-talet började kvinnor utbilda sig istället, till vad 

som då blev barnmorskor, fr.o.m. 1819 var hon tvungen att ha gått utbildningen som fanns 

i tre städer, Stockholm, Lund och Göteborg. Lika som än idag var yrket högst 

kvinnodominerat, då de var ett av de första kvinnliga yrkena. Förr var hemförlossning 

vanligast då barnmorskorna åkte runt till kvinnor i deras hem och förlöste barnen, efteråt 

stannade de kvar, ibland i flera dagar. Ju högre krav som ställdes på yrkeskvinnorna desto 

lägre status fick yrket som innan var ett respektabelt leverne. Men på 30-talet föddes allt 

färre barn och politikerna fattade då beslutet att förbättra förhållandena för 

barnmorskorna, varje sjukhus fick en mödravårdscentral, man införde mödrapenning, fri 

eftervård etc. Därför föds nu majoriteten av alla barn på sjukhus i Sverige,17 men med 

tanke på hur situationen ser ut idag så kanske hemfödslar blir allt mer populära i 

framtiden. 

Dagens samhälle ser lite annorlunda ut då kvinnor riskerar allt oftare att drabbas av 

förlossningsskador, på grund av stressiga förlossningar med personal som inte har tid att 

stanna med en kvinna under hennes aktiva förlossning. I undersökningar finns det bevisat 

att kvinnor som får kontinuerligt stöd under en förlossning har snabbare förlossningar och 

mindre behov av smärtlindring.18 Sedan år två tusen har det som sagt lagts ner nio stycken 

förlossningsavdelningar, bland annat två i Stockholm, Södra BB och BB Sophia, två 

avdelningar med högst nöjdhet inom Stockholms län.19 Detta har fått till följd att de 

                                                 
17 www.sormlandsmuseum.se  
18 www.sbu.se 
19 www.fodelsevralet.org 
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resterande klinikerna i Stockholm är överbelastade samtidigt som det saknas anställda, 

själva kärnan av krisen i de mer folkrika områdena. På glesbygden sker samma sak, men 

med annorlunda konsekvenser. Sollefteå BB stängdes ner trots lokalpolitikers 

försäkrande om att det skulle hållas öppet. Närmsta BB ligger nu lite mer än 10 mil bort 

i Sundsvall och istället för att fokusera resurserna för att återigen lyckas öppna 

avdelningen, lärs istället ut klasser på hur man föder barn i bilen.20 Den stressade 

situationen i städerna har lett till att förlossningsskadorna i Sverige har ökat, och numera 

sticker landet ut i statistiken av en dålig anledning. Men det är inte bara nyförlösta kvinnor 

som lider av förlossningsskador, då vårdkedjan är så svag i Sverige går många kvinnor 

runt utan eftervård och lider i år av skador från sin förlossning. Vården missar många 

vanliga skador som därför inte behandlas och senare skapar problem för kvinnorna. 

Sådant som kapsejsade mellangårdar, grad två bristningar och sfinkterskador. Många 

kvinnor som lidit av dessa skador har sökt vård bara för att få höra att allt ser bra ut.21 Allt 

detta kulminerar till en plats dit kvinnor inte känner sig trygga att söka sig. Problemen är 

många och utspridda inom förlossningsvården i dagens Sverige, trots detta verkar initiativ 

eller viljan att göra något åt det saknas.  

 

2. Teori  

Teorin som kommer användas i denna uppsats är, som tidigare nämnt, radikalfeministisk. 

I grunden för radikalfeminismen ligger tron på de patriarkala strukturer som feminister 

anser styr vårt samhälle även sträcker sig in på det personliga planet. Det publika är det 

personliga. Kvinnor påtvingas redan som barn de normativa roller för vad som är 

kvinnligt och är i alla livets områden underkastade män. Mest centralt för 

radikalfeminister är tron att det könsliga förtrycket är det mest fundamentala i samhället 

och att andra orättvisor – så som klasskillnader – är sekundära.22 Detta skiljer sig från 

t.ex. den Marxistiska och socialistiska feminismen där kvinnans förtryck istället 

uppkommer som en konsekvens från ekonomiska ojämlikheter och klasskillnader.23  

 

Därför kommer denna uppsats att utgå ifrån en patriarkalcentrerad samhällssyn där 

kvinnor ses som ett undergivet kön, där kvinnors privatliv blir politiserade då de 

patriarkala strukturer som styr vår politik även sträcker sig in i civilsamhället. Enligt 

                                                 
20 www.expressen.se 
21 www.vardfokus.se 
22 Ibid. 242 
23 Ibid. 240 
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Vicky Randall i boken Theory and Methods in Political Science vill radikalfeminister se 

en bredare förståelse för maktrelationerna inom politiken genom att sträcka sig förbi det 

och även se hur dessa relationer påverkas av förhållandena mellan män och kvinnor, var 

de än befinner sig.24 Hon menar även att det uppstår en schism inom statsvetenskapen 

med denna syn då det börjar närma sig mer sociologiska territorium, men mycket som 

sociologi hanterar, som familjerelationer och välfärd, är politiserat i en radikalfeminists 

ögon. Men detta kan förklaras att den politiska arenan tidigare har formats av män, 

feministiska statsvetare har därför expanderat områden som tidigare fallit under sociologi 

till anses tillhöra den statsvetenskapliga analysen.25 Den feministiska politiska teorin kan 

hävdas bestå av två olika delar: politisk teori – där frågor om politik, makt och hur 

samhället styrs diskuteras – och feministisk teori – där man problematiserar kön och hur 

kön och sexualitet kopplas ihop med andra maktordningar.26 

 

För att förstå varför problematiseringen av dessa är viktiga inom politiken, kan man vända 

sig till historikern Yvonne Hirdman. Hon började under 1980-talet göra skillnad på genus 

och kön efter en översättning av engelskans gender and sex, något hon diskuterar i 

utgivningen Genussystemet - Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala 

underordning.27 Anledningen till att detta gjordes var för att kunna kritiskt analysera 

maktförhållandena mellan kvinnor och män, den såkallade könsmaktsordningen.28 

Hirdman valde dock att kalla detta för ett genussystem och i Genussystemet definierar 

hon detta som en ordningstruktur av kön som även ligger till grund för de sociala, 

ekonomiska och politiska ordningarna. Systemets två bärande ”lagar” är 1) Logiken om 

dikotomin, alltså att kvinnligt och manligt ska hållas separerat 2) Mannen är norm.29 

Dessa två lagar blir intressanta i detta sammanhang då dikotomin leder till kvinnors 

uteslutning ur politiken, som alltid varit en mansdominerad arena, och det påverkar 

såklart kvinnorsfrågor inom politiken. Denna segregerings uttryck och konsekvenser blir 

mer subtil och komplex ju mer differentierat ett samhälle blir, skriver Hirdman.30 Hon 

                                                 
24 Randall, Vicky. Feminism i Marsh, David och Stoker, Gerry. Theory and Methods in Political Science, 

s. 123 
25 Randall, Vicky. Feminism i Marsh, David och Stoker, Gerry. Theory and Methods in Political Science. 

S.124 
26 Carbin, Maria och Jansson, Maria i Freidenvall Lenita & Jansson Maria, Politik och kön – Feministiska 

perspektiv på statsvetenskap s.35 
27 Hirdman, Yvonne. Genussystemet - Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning. s.2-5 
28 Lykke, Nina i Freidenvall Lenita & Jansson Maria, Politik och kön – Feministiska perspektiv på 

statsvetenskap s.54 
29 Hirdman, Yvonne. Genussystemet - Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning.s.7 
30 Ibid. s. 8 
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menar att det är genom denna dikotomi som den manliga normen legitimiseras och utifrån 

det bygger vi samhället på teorier med mannen som norm.31 Då denna könsmaktsordning 

leder till att män prioriteras över kvinnor och till att resurser fördelas olika är kön en viktig 

faktor att undersöka när det kommer till politiska beslut.32 

Med dessa anledningar i åtanke tycks den radikalfeministiska teorin vara ett bra val för 

att undersöka krisen inom förlossningsvården. Inte bara rör den vid politiseringen av 

kvinnors privatliv, den sträcker sig över till arbetslivet då vården främst består av kvinnor. 

Även könsmaktsordningen spelar stor roll inom denna frågan när det kommer till mäns 

prioritering över kvinnor och som Hirdman påpekar använder genussystemtet sig av det 

biologiska faktum att män inte kan föda barn för att ytterligare förtrycka kvinnor.33  

 

2.1 Tidigare forskning  

 

Radikalfeminismen uppstod under 70-talet efter den andra vågens feminism avtog, 

skillnaden var att radikalfeministerna såg mer till det privata och publika som två delar 

av samma område. De tilldelade hård kritik mot de liberala feminsterna då de inte såg till 

att den privata sfären reglerades lika hårt som den allmänna vilket gjorde att kvinnor 

forfarande levde under sina mäns makt i hemmet. Den radikalfeministiska teorin utgår 

från detta i att den anser att förändringar är något som måste ske revolutionerande från 

botten upp. De tidigare formerna av feministisk teori hade fokuserat på ett mer 

refomerande av samhället men på grund av radikalfeministernas fokus på de partriarkala 

strukturerna som behåller kvinnorna i ett konstant förtryck, är en revolution det enda 

alternativet. I den radikalfeminismen ses kvinnorna som en egen samhällsklass, som 

domineras av männen. De patriarkala männen behåller sin makt över kvinnorna genom 

våld eller hot om våld, fokuset för mannen för att behålla sin domninans är främst genom 

sexuellt våld. Kritik har dock riktats mot denna teori och mot radikalfeminismen på helhet 

då den anses se ner på kvinnor som vill leva mer traditionella liv genom att stanna hemma 

och ta hand om sina barn. Den utsätter även männen då de alla faller under samma teori 

om att de är inkapabla att kontrollera sig själva som civiliserade människor, då tas även 

en del av ansvaret från dem och läggs på kvinnan.34 Vad som är gemensamt i all 

                                                 
31 Ibid. s. 9 
32 Carbin, Maria och Jansson, Maria i Freidenvall Lenita & Jansson Maria, Politik och kön – Feministiska 

perspektiv på statsvetenskap s.35 
33 Hirdman, Yvonne. Genussystemet - Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning.s.10 
34 Carlson, Laura. Föreläsning Stockholms universitet.Feministiska rättsteorier del II, 

Radikalrättsfeminister. 2016 
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feministisk forskning överlag är idén att det genomgående i samhället finns en 

könsmaktsordning där männen har den styrande makten.35  

 

Lena Wängnerud har forskat en del om kvinnors roll i politiken och representationen av 

kvinnor i riksdagen. Antalet kvinnor som fattar politiska beslut har såklart en stor 

påverkan på de frågor som får uppmärksamhet. Enligt Wängnerud finns det studier som 

visar att kvinnliga politikers politiska åsikter och prioriteringar är nära relaterat till de 

kvinnliga väljarna. Exempel på detta är till exempel att kvinnor lägger tyngre vikt på 

jämställdhet mellan könen och social/familjepolitik än vad män gör. Detta innebär dock 

inte att alla kvinnor över alla partier har samma lösningar på dessa problem, utan endast 

att de alla gör en prioritering av dessa frågorna. Wängnerud menar att då det finns bevisat 

att kvinnors frågor och problem får avsevärt större uppmärksamhet ju fler kvinnor som 

väljs till politiska positioner är det viktigt att just få in fler kvinnor i politiken.36 Detta är 

också ett grundläggande problem i undersökningen av denna frågan då det i de flesta 

partierna var det mer män än kvinnor som kandiderade till riksdagen. Det enda partiet 

som hade en högre procent kvinnor än män var Vänsterpartiet där kvinnorna stod för 54 

procent av kandidaterna. Övriga partier hade ganska jämna siffror med 

Socialdemokraterna på ca 50 procent vardera. Sverigedemokraterna hade dock en stor 

skillnad där 70 procent av kandidaterna var män och endast 30 procent var kvinnor.37  

 

Enligt Wängneruds forskning innebär ju detta då ett problem eftersom män inte har 

tendensen att lägga lika mycket fokus på kvinnofrågor och riskerna finns att det glöms 

bort. Liksom det uppmärksammades tidigare under teoriavsnittet visar Hirdman på hur 

detta kan förklaras med hjälp av uppdelningen av män och kvinnor. Anne Phillips lyfter 

fyra olika argument gällande varför det är viktigt med kvinnors representation inom 

politiken. Det första är det såkallade rättviseargumentet där enkelt sammanfattat det mest 

rättvisa vore att kvinnor och män utgör lika stora delar inom politisk representation, detta 

argument fokuserar främst på deskriptiv representation som innebär att 

sammansättningen av den politiska arenan ska spegla samhället. Resursargumentet och 

intresseargumentet lägger istället fokus på de prioriteringar kvinnor tar med sig in i 

politiken just för att de är kvinnor. Om vi anser att  kvinnofrågor som barnafödande och 

                                                 
35 Freidenvall Lenita & Jansson Maria, Politik och kön – Feministiska perspektiv på statsvetenskap s.23 
36 Wängnerud, Lena. Testing the politics of presence -A comparative study on the importance of gender, 

class, and ethnicity in the Swedish parliament. s. 1 
37 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-partierna-som-har-hogst-och-lagst-andel-kvinnor-bland-

kandidaterna 
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jämställdhet är av politisk betydelse bör kvinnorepresentationen ökas. Det sista 

argumentet är förebildsargumentet som kan kopplas till en mer symbolisk representation. 

Det undersöker vikten av att väljarna kan känna igen sig i sina representanter. Teoretiskt 

sett tycks det öka det politiska intresset.  

 

 En annan faktor är hur den politiska dagsordningen ser ut och hur partier lägger upp sina 

strategier inför val. Det finns fyra strategiska arenor som alla partier är verksamma på: 

den parlamentariska, den interna, väljararenan och mediearenan. Den första handlar till 

största del om att skaffa sig så mycket inflytande som möjligt i parlamentet. De viktigaste 

aktörerna är riksdagsledamöterna från både det egna partiet och de andra så att man kan 

samarbeta för att öka sitt inflytande. På den interna arenan är det strategiska målet att 

försöka samanhålla partiet så mycket som möjligt, att undvika konflikter inom partiet. 

Väljararenan handlar om att maximera antalet röster, de viktigaste aktörerna är väljarna. 

Mediearenan handlar om att försöka undvika negativ publicitet och istället försöka nå så 

mycket positiv publicitet som möjligt.38 Den politiska strategin influenceras från många 

håll och Maxwell McCombs skriver om hur media och väljarna sätter den politiska 

dagsordningen utifrån vilken många strategiska beslut fattas. Inför val finns många osäkra 

väljare, många av dessa, menar McCombs vänder sig då till median för att skaffa sig en 

uppfattning om de problem som finns i samhället. Alltså blir situationen så att det som 

rapporteras mycket om i media blir frågor som väljarna är intresserade av, därför, i likhet 

med de strategiska arenorna, märker partierna att de kan vinna röster på att lyfta dessa 

frågor.39 

 

Forskningen visar att när kvinnor väljs till politiska positioner så läggs större fokus på 

problem som drabbar kvinnor, men statistiken inför valet 2018 visar att en överväldigande 

majoritet av partierna hade fler män än kvinnor som ställde upp som kandidater. Detta 

leder till att större fokus såklart läggs på andra frågor som prioriteras av män, partiernas 

strategi i valen blir då att lyfta de frågor som kandidaterna inom partiet prioriterar och 

eftersom dessa kandidater är män läggs fokus inte på förlossningskrisen. Detta är en 

slutsats som kan dras av den tidigare forskningen, frågan är vad undersökningen av 

partierna kommer visa.  

 

                                                 
38 Nord, Lars och Strömbäck, Jesper. Svenska valrörelser – Väljare, medier och partier under 2000-talet. 

S.32 
39 McCombs, Maxwell. Setting the agenda. S.63-64 
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3. Metod och Material  

 

För att möjliggöra kontrollerandet av vad de politiska partierna kommunicerade inför 

valet kommer en kristisk diskursanalys att göras. Marianne Winther Jörgensen och Louise 

Philips definierar begreppet diskurs som ett bestämt sätt att tala om och förstå vår 

omvälrd. Det centrala målet i användningen av en diskursanalys är att synliggöra 

framställningen av samhället och vilka sociala konsekvenser som kommer av detta.40 Med 

en socialkonstruktionistisk utgångspunkt, som innebär att verkligheten är bestående av 

olika diskurser som är socialt konstruerade, bör man som forskare försöka upptäcka det 

bakom diskursen. På detta sätt kan diskursen bli föremålet för analysen och man kan 

därigenom se vilka sociala konsekvenser som går att tyda utifrån de diskursiva 

presentationerna av verkligheten.41 Utgångspunkten är därmed socialkonstruktionistisk 

och bygger på att verkligheten består av olika diskurser som har konstituerats socialt. Man 

ska som forskare därför försöka komma ”bakom” diskursen och låta diskursen agera som 

föremål för analysarbetet och därigenom undersöka vilka mönster som går att tyda. 

Därmed kan man möjligtvis synliggöra de sociala konsekvenserna som de diskursiva 

presentationerna av verkligheten medför.  

 

Det är en kritisk diskursanalys som kommer göras, vars lära kommer från 

diskursanalytikern Norman Fairclough. Winther Jörgensen och Philips beskriver att 

Fairclough menade att man för att kunna komma nära verkligheten var tvungen att utgå 

från en bestämd ram där man visar vilka teorier som finns inom det soms ka analyseras. 

Därefter kan man analysera de relevanta frågor som ställs när man undersöker det 

empiriska materialet.42 En diskursanalys är en kritiskt undersökning av 

samhällsförhållanden där man måste ha i åtanke de ideologier som snedvrider vår 

världsbild och målar upp verkligheten på ett falskt sätt. Detta kan ses inom detta 

forskningsproblem som hur Sverige ofta sägs vara jämställt, trots att kvinnor fortfarande 

,som vi tidigare sett, är underrepresenterade inom politiken.  

Kritik har riktats mot Fairclough i hans distinktion mellan ideologi och icke-ideologi, 

men detta skapar problem i användandet av en kritisk diskursanalays då demokrati i sig 

är en ideologi. Demokratin som ska vara den grundläggande sanningen man ställer sin 

                                                 
40 Winther Jörgensen, Marianne och  Philips Louise. Diskursanalys som teori och metod. s. 138 
41 Ibid. s. 28 
42 Winther Jörgensen, Marianne och  Philips Louise. Diskursanalys som teori och metod. s. 141-143 
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kritiska analys mot styrs ju då även den av en ideologi. Men trots detta tycks denna metod 

vara den bästa då den synliggör de diskurser som visar på större genomgående sociala 

strukturer. Rollen som forskare blir därför att kartlägga diskurser om ojämlika 

maktförhållanden och på detta sätt se ideologin bakom. 43  

 

Då uppsatsen avser att undersöka hur de politiska partierna uttrycker sig i frågan kring 

förlossningskrisen och att använda en radikalfeministisk teori för att belysa huruvida 

patriarkala strukturer har någon inverkan på hur partierna väljer att formulera sig, är 

användandet av en kritisk diskursanalys relevant i denna studien. Grundläggande för både 

uppsatsen och en kritisk diskursanalys är de bakomliggande strukturerna och blottandet 

av dessa. Genom att använda en radikalfeministisk teori blir det väldigt tydligt att se hur 

de bakomliggande patriarkala strukturerna ser ut i just denna frågan.  

 

 

3.1 Avgränsningar 

För avgränsningen i denna uppsats valdes att bara använda sig av de åtta partier som är 

representerade i riksdagen. Alltså; Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 

Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. 

Detta valet gjordes då dessa partier är de som direkt fattar beslut om politiken i Sverige. 

Därför utesluts partier såsom Feministiskt initiativ, vilka skulle varit intressanta att 

undersöka utifrån uppsatsens radikalfeministiska teori, men då de återigen misslyckades 

med att ta sig in i riksdagen uteblir de från detta arbete. Då det finns andra partier i 

regeringen som har kommit ut i stöd för en feministisk politik är det intressant att se 

potentiella skillnader mellan dem och de partier som inte tycks lika övertygande gällande 

feminismen. Trots att partierna i Sverige ofta ses som relativt polariserade har de ändå 

olika ideologier i botten, detta gör det även intressant att använda sig av alla åtta partierna 

och inte avgränsa ett mindre forskningsområde. 

 

Gällande formuleringar i uttalanden såväl som valmanifest  väljs uteslutande sådant som 

är direkt i kontakt med förlossningsvården. Sådant som vårdköer, eller generellt 

nämnande av undersköterskor, läkare och sjuksköterskor etc. kvalificeras inte eftersom 

vårdköer drabbar alla medborgare och de olika yrkena arbetar övergripande inom vården. 

Men sådant som barnmorskor, förlossningsavdelningar, BB, etc. inkluderas. Syftet med 

                                                 
43 Ibid. s. 153 
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denna uppsats är inte att undersöka sjukvården i Sverige, utan förlossningsvården och 

dess problematik.  

 

Valet att granska partierna på ett nationell nivå istället för på en landstingsnivå gjordes 

för att se hur partierna ställer sig till denna frågan vid den högsta instansen. På 

landstingsnivå är fokuset alltid på sjukvård, men då krisen är av sådana proportioner 

tycktes det vara intressant att se hur partierna närmar sig frågan inte enbart utifrån ett 

vårdsperspektiv utan även ur ett politiskt perspektiv.  

 

4. Analys 

 

4.1 Hur förhåller sig riksdagspartierna till krisen inom förlossningsvården 

och vilka åtgärder vill de vidta? 

Här undersöks empiriskt material i formen av utgivet material eller uttalanden gjorde av 

partiledare eller representanter för partiet. Målet är att fastställa de olika partiernas åsikter 

när det kommer till frågan om förlossningsvård, och vad de anser är det bästa sättet att 

hantera krisen som pågår.  

 

Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna var ett av de partierna som ansåg sig vara feministiska. I deras 

valmanifest talas bland annat om deras feministiska utrikespolitik44 och de förkunnar 

även att de vill bedriva en feministisk politik i strävan mot ett jämställt familjeliv etc. 

Men när det kommer till vården finns det inte mycket som direkt nämner situationen inom 

just förlossningsvården. Egentligen är det bara en mening att de vill förstärka 

förlossningsvården genom att skapa bättre eftervård och ge familjer möjligheten att ta in 

på patienthotell om de bor långt bort från sjukhuset.45 Under 2017 tillförde den 

Socialdemokratiska regeringen en halv miljard till förlossningsvården.46 Då partiet har 

valt att inte lägga fram någon budgetmotion inför året 2019 är det svårt att veta vilka 

konkreta steg de vill ta för att förbättra vården. Men i Stockholm har de pratat om att höja 

ersättningen för att förbättra löneutvecklingen för barnmorskor, samt att införa en 

barnmorska per kvinna i aktiv förlossning. De vill även förhindra att kvinnor tvingas föda 

                                                 
44 Socialdemokraterna - Valmanifest, 2018.s.31  
45 Socialdemokraterna - Valmanifest, 2018 s.21  
46 www.socialdemokraterna.seaktuellt2017en-halv-miljard-till-forlossningsvarden 
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utanför landstinget hon är bosatt i, samt fokusera på att skapa en stabil och sammanhållen 

vårdkedja under hela förloppet. De vill även avveckla vårdvalet, eftersom de anser att det 

leder till större förvirring mellan de olika delarna av vården.47 

 

Moderaterna 

Trots att moderaterna inte var ett av de partier som såg sig själva som feministiska talar 

de relativt ingående om de problem som drabbar förlossningsvården idag, i jämförelse 

med de andra partierna. Valmanifestet talar om en vård där systemet inte håller ihop och 

mödravården, förlossningsvården och eftervården inte arbetar tillsammans. De talar om 

ökandet av förlossningsskador och bristen på barnmorskor. Moderaterna betonar 

möjligheten att själv kunna välja sin vårdgivare, samtidigt som vården skall finnas inom 

rimligt avstånd,48 vad de anser som rimligt definieras inte. Vad de vill göra inför 

framtiden är att göra en satsning på förlossnings- och mödravården, låta fler 

sjuksköterskor specialistutbilda sig med hjälp av studielön och utbilda fler barnmorskor. 

De vill även se till att samarbetet mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård ska 

vara tätare.49 För att kunna åstadkomma dessa mål vill Moderaterna investera 1 miljard 

om året för att förbättra vårdsamarbetet, de vill utöka barnmorskeutbildningen med 150 

platser, samt avsätta 400 miljoner kronor för att kunna låta sjuksköterskorna vidareutbilda 

sig med samma inkomst.50 

 

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna talar om det i förbifarten i sitt manifest, genom att säga sig vilja 

förbättra tillgängligheten inom förlossningsvården.51 På sin hemsida har de dock mer 

information gällande ämnet. De nämner generella satsningar på personal inom 

sjukvården, men ökad tillgänglighet som också kommer vara till för att stabilisera 

förlossnings- och mödravården. När stora avstånd står som problem anser 

Sverigedemokraterna att en patientsäker förlossningsvård ändå borde garanteras, de vill 

satsa på säkra transporter för kvinnor i form av t.ex. specialutrustade ambulanser som kan 

garantera en säker förlossningsvård landet över. Dessa ambulanser skall alltså enligt 

Sverigedemokraterna agera där det inte finns tillgång till BB i de närliggande områdena.  

Liksom Moderaterna vill de öka antalet platser inom barnmorskeutbildningen, då de anser 

                                                 
47 www.dn.sesthlmsa-vill-partierna-losa-forlossningskrisen 
48 Moderaterna - Valmanifest,2018. S. 20 
49 Moderaterna - Valmanifest, 2018, s. 20 
50 www.moderaterna.se 
51 Sverigedemokraterna - Valmanifest, 2018, s. 4 
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att det råder brist på personal inom yrkesgruppen och då antalet sökande är högre än de 

antagna. De talar även om eftervården och bristen på platser, men där fokuserar de mer 

på pappans rätt att få stanna kvar med det nyfödda barnet, vilket i nuläget inte är möjligt 

på grund av bristande plats. Sverigedemokraterna säger sig vilja spendera 13 miljarder 

mer än den regeringen över en treårsperiod för att få bort vårdköerna totalt, något som 

såklart skulle påverka förlossningsvården positivt.52    

 

Centerpartiet 

Centerpartiet nämner inte förlossningsvården i deras valmanifest. De nämner att psykisk 

ohälsa är vanligt hos kvinnor och unga, därför vill de införa en samordnad barn- och 

ungdomshälsa som de tycker ska ansvara för barns hälsa från graviditeten upp till 25 års 

ålder. Detta är det närmsta de kommer till att nämna något som har med förlossning att 

göra.53 Men på hemsidan finns skrivet av Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk 

talesperson, en hel del mer. De anser att mödravården i Sverige håller hög kvalitet men 

att stora utmaningar finns. Återigen nämns längden som vissa mödrar måste färdas för att 

föda barn eftersom kliniker runt om i landet har lagts ner, de kritiserar även att tillgången 

till vård och stöd som erbjuds nyblivna mödrar varierar till stor del beroende på var i 

landet de befinner sig. Centerpartiet vill, satsa på fler barnmorskor men även få fler att 

stanna kvar inom sin yrkesroll. De vill därför göra det mer lönsamt att utbilda sig till 

yrket, samt förbättra villkoren för de arbetande. Partiet vill införa möjligheter till 

löneförhöjningar genom att skapa karriärtjänster inom barnmorskeyrket, de vill även göra 

det mer lönt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig till tjänsten. För att uppnå detta vill 

de, i likhet med läkares specialistutbildningar, avlöna sjuksköterskor som väljer att 

vidareutbilda sig.  

 

För att förbättra eftervården hos mödrarna och ta itu med problem med saker som amning 

vill Centerpartiet förbättra möjligheterna inom öppenvården. De föreslår sådant som t.ex. 

fler hembesök från barnmorskor till mammor som bor långt borta, men även potentialen 

att öppna fler amningsmottagningar. Partiet tycker även att klyftorna mellan den vård som 

landstingen erbjuder är för stora. Dessa skillnader manifesteras i allt ifrån uppföljningar 

efter födseln till hur länge en nybliven mamma har rätt att stanna kvar på sjukhuset efter 

förlossningen, därför vill Centerpartiet göra förlossningsvården mer jämlik för kvinnor 

                                                 
52www.sd.se 
53 Centerpartiet – Valmanifest, 2018, s.11-12 



  
 

XVI 

landet över och inte diskriminera gentemot vissa kvinnor bara för att de råkar bo i en viss 

del av landet. För att uppnå detta anser de att Socialstyrelsen borde få i uppdrag att 

strukturera nationella riktlinjer för att jämställa vården och skapa en vård som är enad 

kring vad som gäller i samband med en förlossning.54 

 

Liberalerna  

Liberalerna nämner ingenting om förlossningsvården i sitt valmanifest, så deras åsikt 

gällande problemet var svår att avgöra. Dock fanns det information om hur de vill 

förbättra situationen, detta skulle ske främst genom att förbättra villkoren och miljön för 

barnmorskorna. De anser att fler barnmorskor behöver utbildas och se till att insatser som 

görs belönas genom en utvecklad lönesättning. Genom en förbättrad arbetsmiljö kan 

förlossningsvården ses som ett mer långvarigt yrkesområde, för att frigöra mer tid för 

vårdpersonalen föreslås en systemuppgradering inom it och bättre administration. 

Liberalerna vill bygga ut vården på kort sikt, hur definieras inte direkt, men även 

långsiktigt, men det enda förslag som ges är att öppna en ny klinik bredvid S:t Göran, 

något som inte hjälper på en nationell nivå. Men de vill även ge patienterna en större 

möjlighet att självständigt välja sin vård, och för personalen att kunna bestämma frivilligt 

sin arbetsplats genom att utveckla vårdvalet.55 

 

Vänsterpartiet 

Partiets valmanifest tar upp problem som avstånden mellan sjukhus på glesbygden och 

personalbristen men inte i kontexten med förlossning. Dock skriver de ”Sverige ska ha 

en förlossningsvård i toppklass. Det ska finnas ett nationellt mål om att ha en barnmorska 

per aktiv förlossning.” 56 Detta har även partiledare Jonas Sjöstedt har skrivit flera inlägg 

om på Vänsterpartiets hemsida. Där talar han bland annat om nedläggningen av Sollefteå 

BB och de andra förlossningsklinikerna som har fått lägga ner runt om i landet. Det talas 

mycket om kvinnor, deras hälsa och rättigheter. Vänsterpartiet vill ge människor 

möjligheten att bo kvar på glesbygden men att samtidigt garanteras värdig vård under och 

efter sin förlossning. Medan de även talar om storstädernas plats- och personalbrist. 

Partiets mål är att bygga en förlossningsvård där föräldrar kan känna sig trygga, och detta 

ska göras med tillräckliga resurser till förlossningsvården. En halv miljard extra har 

Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen, utöver de redan pågående förbättringar 
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som har påbörjats. Partiet vill förbättra vården för både personal och alla blivande mödrar, 

det skall finnas en trygghet, de vill även öppna BB i Sollefteå på nytt. För personalen vill 

de förbättra arbetsmiljön och fördela pengar mellan de olika landstingen efter mängd 

befolkning för att kunna förbättra situationen inom personalbristen och utveckla vården. 

De vill även öka bemanning och erbjuda kompetensutveckling, något som även kan ses 

hos flera andra partier. Vänsterpartiet talar aktivt om att inte stänga ner några fler 

förlossningsavdelningar och vill inte heller se privata ägare öppna kliniker som senare 

tvingas stänga ner då vinsterna är för dåliga. De lägger vikt på att varje kvinna ska kunna 

känna sig trygg, behandlas med respekt och ha sina rättigheter.57 

 

Miljöpartiet  

I valmanifestet nämns endast en vilja att säkra en god förlossningsvård i hela landet, med 

en god kontinuitet och överblick under de olika stadierna i en kvinnas graviditet, 

förlossning och sedermera eftervård.58 En djupare inblick ges i deras Hälso- och 

sjukvårdsprogram där mer konkreta åsikter och förslag tas upp. De anser att kvinnornas 

tillstånd och känsla av trygghet borde vara vägledande när det kommer till valet av vård. 

Även Miljöpartiet tar upp den ojämlika fördelning av vård som många andra partier har 

reagerat på. Partiet hävdar att det är avgörande för kvinnan att hon själv ges möjligheten 

att styra över sin egna förlossning, samt vem eller vilka som får närvara vid den. Något 

nytänkande är frågan gällande bakterier då de anser att det inte alltid är säkrast att stanna 

kvar på sjukhuset efter sin förlossning, de rekommenderar därför att större fokus läggs på 

hembesök som kan ge stöd och eftervård utanför sjukhuset. Detta kan även användas som 

en efterhandskontroll för att se till att amningen fungerar som den ska och att inga 

komplikationer har uppkommit.59   

 

Kristdemokraterna  

Förlossning nämns till den grad att Kristdemokraterna vill att varje kvinna ska kunna 

känna sig trygg i att det finns en tillgänglig barnmorska men utöver det finns ingen större 

information i valmanifestet.60 På hemsidan har Ebba Busch Thor, partiledare, presenterat 

en satsning inom förlossningsvården. Där talas det om fördjupandet av krisen inom 

förlossningsvården, där kvinnor inte kan vara säkra på en plats på 

                                                 
57 www.vansterpartiet.se 
58 Miljöpartiet - Valmanifest 2018, s.16 
59 Miljöpartiet - Hälso- och sjukvårdsprogram 2018, s.5 
60 Kristdemokraterna. Valmanifest – Du ska kunna lita på Sverige. 2018. s.3 
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förlossningsavdelningarna. Som många andra partier ifrågasätter Busch Thor 

skillnaderna i vårdens kvalitet och pekar specifikt ut Stockholm som ett problemområde 

gällande förlossningsskador hos förstföderskor. Kristdemokraterna vill göra en nationell 

omfördelning av makten gällande vården, där den tas från landstingen och istället ses över 

av staten.61 I sin budgetmotion för 2019 förklaras vidare olika mål som Kristdemokraterna 

vill se, samt vilka pengar de vill avsätta för att genomföra dessa. Även Kristdemokraterna 

vill låta sjuksköterskor vidareutbilda sig med bibehållen lön, detta vill de avsätta 70 

miljoner kronor till. De vill ha bättre kontinuitet för patienten genom sådant som 

barnmorskeledda enheter i anslutning till akutsjukhusen, enbart ett barnmorsketeam 

genom hela vårdkedjan och partiet ser även fördelen med hembesök från en barnmorska 

efter avklarad förlossning.62 

 

4.2 På vilka sätt relaterar eller skiljer sig partiernas åsikter till varandras och 

hur speglas detta utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv? 

 

Med denna empiriska fakta fastställd är det överraskande hur få av de olika partierna som 

på allvar tar upp frågan om förlossningsvården i sina valmanifest. Åsikten kan vara den 

att dessa endast är lättläst materiel för att ge väljaren en uppfattning om var partiet står på 

en mängd olika frågor, och där djupare förståelse för olika problem måste uppsökas mer 

detaljerat på hemsidor och i olika bilagor. Men de partierna som ens nämnde frågan hade 

information som var ungefär en mening lång. Moderaterna hade lite längre, medans 

Sverigedemokraterna inte ens gav frågan sin egna mening utan klumpade ihop den med 

akutsjukvård och annat. Alla partierna verkar vara överens om att det pågår en kris inom 

förlossningsvården men ändå är frågan inte tillräckligt angelägen för att inkludera i deras 

viktigaste text. Något som däremot ges stort utrymme är äldrevården, brottsligheten och 

migrationsfrågor. Just dessa frågor kan man se kommer från den politiska dagordningen 

som sätts genom väljarnas relation med media och representanternas könstillhörigheter. 

Med detta menas inte att frågan gällande förlossningsvården är av större vikt än dessa 

andra frågor men där problemen rörande äldrevård fick en sida, fick som sagt 

förlossningsvården bara en mening, om ens det. 

  

                                                 
61 www.kristdemokraterna.se 
62 Reformer för vård, jobb och trygghet – Kristdemokraternas budgetmotion för 2019 
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Den information som fanns att hitta var ändå hyfsat detaljerad, men många bestämda mål 

för vilka åtgärder som partierna ville vidta. Många av insatserna liknade varandra och 

partierna höll med om en hel del åsikter. Främst sådant som att en kontinuitet borde finnas 

under hela förloppet, från graviditet till eftervård. Även undersköterskors och 

sjuksköterskors löner, samt deras möjligheter för att kunna arbeta sig upp på lönestegen 

var populärt hos många av partierna. Dessa två lösningarna sträckte sig över 

blockgränserna då både partier från Alliansen, som Moderaterna och Liberalerna till de 

Rödgröna, med Socialdemokraterna och Vänstern ansåg att dessa var vettiga steg att 

beakta för att kunna förbättra situationen. Vissa lösningar, såsom att ge sjuksköterskor en 

lön under tiden de vidareutbildade sig verkade vara en mer borglig åsikt, då endast 

Moderaterna och Kristdemokraterna ansåg det som ett intressant val. Flera partier oroade 

sig för distanserna som kvinnor tvingades färdas, men lösningarna varierade från att 

införa mer hembesök till Sverigedemokraternas specialutrustade ambulanser. 

 

Men vad innebär detta utifrån en radikalfeministisk teori? Alla partierna, oavsett 

ideologisk tillhörighet eller tidigare uttalande om feministisk representation oroade sig 

över detta problem. Naturligt eftersom det pågår inom krisen som redan är sjukvården, 

kopplar man samman det med demonstrationerna som har pågått under det gånga året 

samt den snart tvååriga ockupationen av BB Sollefteå så förstår man varför partierna är 

under press att faktiskt lösa situationen. Men utifrån teorin ligger ett mycket större 

problem och väntar, nämligen tiden som tar att lösa krisen. Utifrån ett radikalfeministiskt 

perspektiv kan anledningen till vara att det till största del drabbar uteslutande kvinnor. 

Sjukvården har stora problem, och som tidigare visat består den yrkeskåren till största 

delen av kvinnor. Det talas mycket om att höja löner för undersköterskor och 

sjuksköterskor, detta eftersom lönen är så dålig. Varför? Kvinnodominerat yrke. Den 

patriarkala strukturen i samhället ser kvinnor som andra klassens medborgare och därför 

behandlas de även så. Problem som drabbar kvinnor tas inte på lika stort allvar och inte 

heller lyssnar man på dem när de framför sitt missnöje. Från partierna kan detta ses då de 

patriarkala strukturerna även övergår in i det politiska. Anledningen till att 

förlossningsvården nämndes så sällan i valmanifestenmen är för att de är vad partierna 

går till val på. Det är deras permanenta dokumentationer över vad de fokuserar sin politik 

på, och där har denna kris ingen plats. Trots att den har pågått i flera år får den inte mer 

utrymme än några meningar i vissa av partiernas officiella skrift. 
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 Istället kan det ses som att de skriver snabba inlägg på sina hemsidor för att kunna ha 

något att visa när folket står utanför och begär svar på varför deras förlossningar inte är 

säkra. Utifrån ett teoretiskt perspektiv uppkommer denna krisen av samma anledning som 

den inte blir löst. Kvinnor och kvinnors problem är inte en prioritering i det patriarkala 

samhället och är därför inte heller en prioritet för de politiska aktörerna.  

 

Ett exempel där även inom kvinnofrågan fokus läggs på männen är då 

Sverigedemokraterna inom eftervården börjar tala om hur viktigt det är att se till faderns 

roll. Självklart är kvinnornas respektive viktiga, men att se bara till en fader är ganska 

exkluderande från andra familjekonstellationer samtidigt som fokuset här verkligen bör 

ligga på kvinnor som ska föda barn. Sverigedemokraterna ser platsbristen som ett 

problem för att fäderna inte får stanna kvar på BB med modern, men tänk på de andra 

kvinnorna som inte har någonstans att föda barn. Naturligtvis är det även viktigt för 

mamman att ha stöd från sin respektive, men går inte säkerhet vid den faktiska födseln 

före? 

Förvånande var att se hur lite Vänsterpartiet faktiskt hade att säga om detta ärendet. I 

regeringen är de det mest vokala partiet när det kommer stöd för feminismen, men detta 

som är i sin kärna en feministisk kris och ändå ges inte mer uppmärksamhet åt det. Större 

förståelse kan ses hos andra partier som har andra kärnfokus, Sverigedemokraterna med 

sin migrationspolitik och Liberalerna fokuserar på skolan. Visst har Vänsterpartiet andra 

hjärtefrågor, men analytiskt sett är det ganska talande att inte ens det mest feministiska 

partiet i riksdagen visar något större intresse. Utifrån teorin visar detta på hur 

kvinnofrågor alltid är sekundära till andra frågor, man vinner inga val genom att höja 

rösten för kvinnorna. Folket intresseras sig alltid mer för något annat och detta inkluderar 

även kvinnor, då hälften av medborgarna anser sig ha den könstillhörigheten men ser inte 

sin egen kamp som viktig nog att stå upp för.  

 

För att analysera situationen ur just radikalfeminismen kan ett annat exempel tas upp, 

flyktingkrisen. Under 2015 anlände nästan dubbelt så många flyktingar till Sverige som 

under 2014.63 Denna kris pågår ännu idag, men skillnaden gentemot förlossningskrisen 

är att migrationspolitiken upptar stora delar av partiernas valmanifest. Debatterna har 

varit heta runt detta ämnet och åtgärder togs i direkt samband till situationen som uppstod. 

Det var fyra år sedan och flera beslut har fattats för att hantera krisen, vare sig det gjordes 

                                                 
63 www.svt.se/nyheterinrikesett-ar-sen-flyktingkrisen-sa-ser-det-ut-i-dag 
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på ett bra eller dåligt sätt är subjektivt. För tillskillnad från frågan om förlossningskrisen 

var partierna inte eniga när det kom till vilket slags migrationspolitik Sverige borde föra. 

Partierna har, oavsett ideologi, en bred bas att stå på när det gäller frågan om krisen inom 

förlossningsvården. Så varför görs ingenting?  

 

Genom att analysera denna situationen ur teorin som är vald blir svaret, som tidigare 

nämnt, uppenbart. Oavsett om partierna anser sig vara feministiska eller ej så finns de 

patriarkala strukturerna fortfarande kvar i vårt samhälle. Liksom rasism så kan alla anse 

sig vara icke-rasister men på grund av de strukturella problemen som fortfarande 

genomsyrar vårt samhälle har alla människor rasistiska fördomar. Likaså inom 

feminismen, det är svårt att helt och hållet avlägsna sig från patriarkatets idéer och 

undermedvetet ligger de fortfarande kvar och påverkar besluten som fattas. Inom vården 

är det särskilt tydligt i hur människor blir olika behandlade utifrån kön, undersökningar 

visar att kvinnor ofta får sämre vård än män.64 Ett exempel på detta är hjärtinfarkter, där 

kvinnor ofta blir feldiagnostiserade då de inte uppvisar samma symptom som män, 

kvinnors klagomål om smärta tas inte heller på lika stort allvar som mäns. Under historien 

har medicinska tester gjorts på män, kvinnor har sällan använts som testobjekt då de man 

ansåg att deras hormoner kunde rubba reslutaten. Men detta leder till problem då kvinnor 

och män, på en cellulär nivå är olika.65 Pågrund av detta saknas det kunskap om kvinnors 

kroppar och hur de reagerar på olika sjukdomar. Denna klyfta mellan kunskapen och 

vården som rör män och hur kvinnor behandlas är ett tydligt tecken på hur patriarkala 

strukturer genomsyrar hela sjukvården.  

Partiernas beslut påverkas såklart också av detta, och om det är som påstått att denna 

krisen började på 80-talet med nedmonteringen av kvinnors välfärd så var de patriarkala 

strukturerna ännu mer prominenta på den tiden. Det är först på senare år som just 

strukturer i samhället verkligen har börjat tas fram i ljuset. Därför utlöstes en kris som 

ännu idag inte riktigt tas ansvar för, för ingen av partierna talar riktigt om vem det var 

som stängde ner alla dessa sjukhusen. Kristdemokraterna och Centerpartiet skyller på 

landstingen, men även de är politiskt styrda. Självklart skylls oppositionen på men denna 

                                                 
64 Robinson, Anne. Women get worse care after a heart attack than men must they shout louder? The 

Guardian. 2018 

65 Dipitetro Mager, Natalie & Liu, Katherine. Women’s involvement in clinical trials: historical 

perspective and future implications, 2016 
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krisen har inte dykt upp på en natt, eller ens ett år. De politiska partierna försöker numera 

ta ansvar och göra rätt i situationen som ligger framför oss, men eftersom den gör just 

det, i ett land som just nu är utan ledare och med alla dessa förslag i en plan för året som 

kommer vet ingen huruvida något faktiskt kommer göras, eller om det återigen bara är 

tomma ord från politiker. 

 

5. Sammanfattning 

Detta arbetet har utgått från en radikalfeministisk teori som med hjälp av en diskursanalys 

har sökt undersöka hur de åtta politiska partierna i Sveriges riksdag förhåller sig till den 

pågående förlossningskrisen. Den radikalfeministiska teorin innebar att denna uppsats 

skulle speglas utifrån ett samhälle där kvinnor lever i en patriarkal skugga där de betraktas 

som ett underlägset kön. Teorin valdes då frågan som skulle undersökas kunde ses som 

ett utmärkt exemplar på ett problem som till största del drabbar kvinnor. Då kvinnor är 

de som föder barn, men även de som till övervägande majoritet arbetar inom branschen 

där detta kaos utspelar sig. Faktumet att krisen inte lösts under alla de år den pågått visade 

positiva tecken för teorin då anledningen mycket väl kunde vara den patriarkala 

strukturen som enligt radikalfeminister genomsyrar civilsamhället så till den grad att den 

politiska arenan blir påverkad. Utifrån denna teorin började en empirisk undersökning av 

partiernas officiella valmanifest, hemsidor och uttalanden för att skaffa en uppfattning 

om vad deras åsikter egentligen var, eller om några ens existerade.  

 

Det var även intressant att ta reda på vad de ansåg hade skapat denna kris och hur den 

skulle kunna uppklaras. I valmanifestenmen som kan anses vara partiernas officiella 

skrifter stod mycket lite att finna om det valda problemet, snarare fanns uttalanden och 

inlägg från senare tid där de olika partierna tog ställning och gav sina lösningar på krisen. 

Trots skiljande ideologibakgrund och ställning till feminism var det många partier som 

tänkte lika. Krisen berodde till stor del på bristande utbildning av personal, ovilja hos 

personalen att stanna kvar inom branschen samt nedstängningen av flertalet avdelningar 

runt om i Sverige vilket ledde till platsbrist. Även partiernas lösningar liknade varandra 

då mycket riktade sig gentemot att betala personal bättre, förbättra arbetsmiljö och öka 

platser på utbildningarna. Men konkreta exempel på lösningar gavs även på 

konsekvenserna av krisen som utbrutit, t.ex. de långa sträckorna som kvinnor på 

glesbygden tvingas färdas eftersom förlossningsklinikerna i deras omnejd har tvingats 

stänga ner. Bland annat föreslogs att spendera mer pengar på förlossningsvården för att 
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kunna öppna upp åtminstone någon av de avdelningar som tvingats stänga, 

Sverigedemokraterna föreslog ambulanser som var rustade för att kunna förlösa barn och 

sedan säkert transportera mamma och barn till sjukhuset. Analysen all denna empiriska 

information var då att även om många åsikter och lösningar presenterades så var inga 

partier villiga att verkligen göra utrymme i sin kärnpolitik för att lösa denna krisen.  

 

Trots uttalanden och inlägg rörande kvinnors välmående och barnmorskors arbetsmiljöer 

så ansåg ingen att problemet var värt att nämna ingående i sina valmanifest. Utifrån teorin 

kan en parallell dras med flyktingkrisen som Sverige gick igenom för några år sedan, den 

skapade stor debatt som pågår än idag, likaså, kan hävdas, gör krisen. Men stora delar av 

partiernas politik fokuserade på just denna frågan. Vissa partier har byggt i princip hela 

sin retorik runt den. Så varför tas inte förlossningskrisen på samma allvar? Den drabbar 

hälften av befolkningen och är en direkt påverkan på landets framtid. En 

radikalfeministisk teori belyser självklart de patriarkala strukturerna, som i detta fallet 

manifesteras genom att ignorera kvinnors krav på bättre och säkrare sjukvård. Hade detta 

drabbat män i samma utsträckning, kan teorin hävda, hade krisen kanske aldrig 

uppkommit till att börja med.  

 

Det kan tyckas att för hårda krav ställs på partierna på nationell nivår i just denna frågan 

då sjukvården är landstingets fokus. Men med teorin i grunden ville denna uppsats 

användas för att se hur partierna hanterar en kvinnokris utifrån ett politiskt, inte vårdsligt, 

perspektiv. Krisen är nationell därför anses intresset även finnas för partierna att engagera 

sig på samma nivå.  Det som framkom i analysen var att resultaten var delade, partierna 

var, enligt egen utsago, villiga att satsa stort för att lösa krisen inom förlossningsvården. 

Men med en regering ovillig att enas om ledarskap och de budgetförslag som framgivits 

gäller året som ligger framöver är det svårt att veta huruvida satsningen kommer göras, 

eller om det bara är tomma löften. Mina frågeställningar besvarades då den empriska 

forskningen visade vad de olika partierna ansåg om krisen inom förlossningsvården, men 

ännu mer framkom hur de ville åtgärda den. I den analytiska delen framkom de skillnader 

och liknelser som var fler än vad som först kunde tros medan den underliggande teorin 

hjälpte till att analysera partiernas betenden gällande frågan. 

 

 

 



  
 

XXIV 

6. Framtida forskning 

 

Som kan väl märkas behövs framtida forskning inom de flesta av områdena som tagits 

upp i detta arbete. Trots att det finns flera framstående svenska forskare som vars 

publikationer har använts i denna studien behövs det alltid mer forskning. Som Yvonne 

Hirdman poängterar är ett stort problem att de teorier som används för att forska i dag är 

baserade på männen som norm. Därför kan det vara svårt att bevisa ojämställdheten 

mellan könen då få teorier arbetar för att belysa dem. Det är lätt att bara se feminism som 

en ideologi att undersöka ur ett sociologiskt sammanhang men bara genom att skriva 

denna uppsats har intresset väckts för att mer djupgående försöka förstå hur något så 

odefinierat som feminism kan användas för att förklara politiska situationer.  

 

Överlag behövs mer forskning kring kvinnofrågor. Tidigare påpekades det på hur kvinnor 

ofta har valts bort för medicinska studier och hur detta leder till sämre förståelse för 

kvinnors hälsa och i slutändan sämre vård. Män, särdelses vita män, har länge setts som 

normen i både samhället och inom sjukvården, detta är i ett nötskal de patriarkala 

strukturer som radikalfeminismen pekar på. I ett patriarkat är mannen norm och inom 

sjukvården leder detta till risker för kvinnor då de inte reagerar på olika behandlingar på 

samma sätt som män gör. Förlossningsvården kommer ur denna medicinska klyfta där 

prioriteringar och ansträngningar inte läggs på kvinnor. Denna kris kan inte bara förstås 

ur ett vårdsperspektiv då grunden till den inte enbart ligger i sjukvården utan även i 

strukturerna till varför kvinnor systematiskt får sämre vård än män. Hur politiker hanterar 

situationer som är väldigt könsfördelade och hur politiska beslut fattas har även grund i 

strukturella skillnader mellan könen.  

  

Informationen som fanns om situationen i förlossningsvården var en besvikelse. Det finns 

de som forskar i olika områden rörande förlossningar, men det mycket utifrån ett 

vetenskapligt perspektiv och inte så mycket sociopolitiskt.  När en kris har pågått så länge, 

i ett land så långt fram i jämställdhetsarbetet och välfärdssamhället som Sverige, utan att 

knappt några åtgärder tas är skrämmande. Det är fullt förståeligt att detta landet har andra 

problem som behövs fokuseras på, både sådant som partierna gärna debatterar som 

skatter, migration och skola. Problemet med förlossningskrisen är att vare sig du ser dig 

som feminist eller inte kommer det påverka dig, antingen om du som kvinna föder barn, 

eller om du har någon i din närhet som gör det. Denna kris kommer ha en stor inverkan 
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på Sveriges framtid, men utan kvinnor som är villiga att föda barn och säkra 

förutsättningar för dem att göra det, kommer det inte finnas någon framtid att oroa sig 

för. 

 

 I framtiden behövs större fokus läggas på kriser som denna, inte bara i sista minuten inför 

ett val eftersom det människor på gatorna som är upprörda. Dessa frågor är alltid viktiga, 

vare sig det pågår en ockupation eller är valår. Kvinnor och barns hälsa är värt att 

engagera sig för, feminist eller ej. Det behövs grundläggande forskning och förändring 

när det kommer till kvinnors roll inom politiken, för denna krisen är inte grunden till 

problemet den är endast ett sympton av större strukturella tillkortakommanden. Politiker 

har en otrolig makt som kan förändra de patriarkala strukturer som sveper dessa problem 

under mattan, det krävs ingen revolution om de med makten bara är villiga att göra 

reformer. 
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