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Abstract
We are on a daily basis exposed to a large amount of chemicals that have been shown to be 
more or less dangerous. Many of these chemicals have a negative effect by poisoning the 
environment, but also humans. Children and fetuses are especially vulnerable to harmful 
chemicals and particularly endocrine disrupting chemicals. This is because they are in a 
critical stage of development from the fetal period to adulthood. Today, much of the work on 
chemicals are concentrate to already born children, but very little or no work is done as a 
preventive measure to protect the fetus during pregnancy. Midwives are the profession that 
meet the pregnant women continuously during the pregnancy and already informs the 
pregnant woman about different risks associated with the pregnancy. Therefore is the aim of 
this study to explore how pregnant women and midwives are experiencing their 
communication on harmful chemicals during pregnancy. In addition to the experience, is the 
aim to explore obstacles and opportunities that are needed for a good risk communication 
between midwives and pregnant women about harmful chemicals. The theoretical perspective 
of this paper is Beck and his "risk society" and theories of risk communication. The study has 
a qualitative approach and methods that have been used are interview and questionnaire. 
Interviews to explore midwives’ experiences and the survey were an online survey that has 
appeared on a social media (Facebook). The result indicates several obstacles that the midwife 
experience, for example: lack of time, lack of guidelines, work routines and working material. 
Ignorance and a lack of interest among colleagues and organization. Perceived opportunities 
are that the question has begun to be brought into action, there are opportunities to develop 
operating procedures and guidelines and that the interviewed midwives have a positive 
attitude to give the issue more space. The experience of the communication is that both the 
midwives and pregnant women perceive that the debate and the science is difficult to 
interpret, there is a sense that almost everything represents a risk and that the debate and the 
communication needs to be qualified and have a scientific basis. The study's conclusions are 
that today's non-existent risk communication between pregnant women and midwives should 
be developed as both midwives and pregnant women ask for a communication about the risks. 

Keywords: Risk communication, Ecotoxicology, Endocrine disruptor, Pregnant women, 
Midwives  



Sammanfattning
Dagligen utsätts vi för en stor mängd kemikalier, som har visat sig vara mer eller mindre 
farliga. Många av dessa kemikalier har en negativ påverkan genom att förgifta miljön men 
också oss människor. Barn och foster är speciellt utsatta för skadliga kemikalier och främst 
hormonstörande kemikalier. Detta eftersom de befinner sig i ett kritiskt utvecklingsstadium 
från fostertiden fram till vuxen ålder. Idag fokuserar mycket av arbetet kring kemikalier på 
redan födda barn, men mycket lite eller inget arbete görs i förebyggande syfte för att skydda 
foster under graviditeten. Den yrkesgrupp som träffar gravida och ger råd kring graviditeten 
är barnmorskor. Därför syftar denna studie till att undersöka hur gravida och barnmorskor 
upplever kommunikationen mellan dem om skadliga kemikalier. Utöver upplevelsen 
undersöker också studien vilka hinder och möjligheter som finns för en god 
riskkommunikation mellan barnmorskor och gravida kring skadliga kemikalier. Det teoretiska 
perspektivet för uppsatsen är Ulrich Beck och hans teori om risksamhället samt teorier om 
riskkommunikation. Studien har en kvalitativ ansats och metoderna som har använts är 
intervju och enkät. Intervjuer för att undersöka barnmorskornas upplevelser och enkäten var 
en internetbaserad enkät som har figurerat på ett socialt media (Facebook) för att få svar på 
gravidas upplevelser. Resultatet visar på flera hinder som barnmorskan upplever till exempel 
tidsbrist, brist på arbetsrutiner, riktlinjer och arbetsmaterial, okunskap och ett bristande 
intresse hos kollegor och organisation. Upplevda möjligheter är att frågan har börjat väckas. 
Det finns möjligheter till att utveckla arbetsrutiner och riktlinjer och att alla intervjuade 
barnmorskor är positiva till att frågan får mer utrymme. Upplevelsen av kommunikationen är 
bland annat att både barnmorskorna och gravida upplever att debatten och vetenskapen är svår 
att tolka, det finns en känsla av att det mesta utgör en risk samt att debatten och 
kommunikationen behöver nyanseras och få en vetenskaplig grund. Studiens slutsatser är att 
att dagens obefintliga riskkommunikation mellan gravida och barnmorskor bör utvecklas då 
både barnmorskor och gravida efterfrågar en kommunikation kring riskerna.  

Nyckelord: Riskkommunikation, Miljögifter, Hormonstörande kemikalier, Gravida kvinnor, 
Barnmorskor 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Allt i vår värld är uppbyggt av kemikalier; luften vi andas, maten vi äter, jorden vi går på och 
produkter vi använder. En del av dessa kemikalier är naturligt förekommande, medan andra är 
syntetiskt framställda. Många av dessa kemikalier är ofarliga, men det finns också kemikalier 
som har visat sig vara skadliga. Framställningen av nya kemikalier har ökat i en stadig takt 
sedan 30-talet då kemikalieproduktionen började utvecklas och prognoserna visar att den 
trenden kommer att fortsätta (Kemikalieinspektionen 2014). I början av 30-talet låg 
världsproduktionen på ca 1 ton per år, år 2000 var den siffran ca 400 miljoner ton per år 
(Isomaa 2008). Kemikalieproduktionen är en viktig del av världsekonomin och även den 
ökande produktionen och konsumtionen av produkter har en stark koppling till 
kemikalieindustrin. Marknaden vill ha nya produkter med nya egenskaper och detta kan olika 
kemikalier tillfredsställa. Detta leder också till stora mängder avfall som också gör att 
skadliga kemikalier sprids och kontaminerar omgivningarna. Men konsumtionen leder också 
till andra miljöproblem kopplade till utnyttjandet av jordens resurser och miljöproblem som 
detta sedan leder till (Kemikalieinspektionen 2014). Det är också relevant ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv att arbeta med att minska exponeringen av hormonstörande 
kemikalier. En studie från 2015 visar att hormonstörande kemikalier inom EU kostar ca 157 
miljarders euro varje år. Studien fokuserade på de ämnen som visat sig ha högst sannolikhet 
till att orsaka hormonstörande effekter. Eftersom att många potentiellt farliga ämnen uteslutits 
finns chans att summan är högre (Trasande et al. 2015). 

Ett problem som finns med kemikalier är att det inte finns några säkra siffror på hur många 
ämnen som existerar, hur många som används och hur många som vi blir utsatta för dagligen. 
Enligt den rapportering som företag gör till EUs kemikaliemyndighet finns över 100 000 
ämnen registrerade, men hur många av dessa som finns dagligen runt omkring oss finns ingen 
information om (Kemikalieinspektionen 2014). REACH-förordningen är EUs gemensamma 
lagstiftning som trädde i kraft 2007. REACH grundar sig på tanken att det är tillverkare, 
importörer och nedströms användare som står ansvariga för att ämnena och produkter inte är 
hälso- och miljöskadliga. Men också att tillverkare och importörer nu måste registrera mängd 
och antal kemikalier på den Europeiska marknaden. Dock är det mycket få kemikalier som 
har genomgått en säkerhetsanalys och det saknas tillräcklig kunskap för de flesta kemikalier 
(Kemikalieinspektionen 2011). Dessa brister gör att det finns många skadliga kemikalier i 
produkter och som rena substanser på marknaden. Ett annat problem med kemikalier är att vi 
inte vet vilka kemikalier som en produkt innehåller och enligt lagstiftningen har vi inte heller 
någon rätt till det. Konsumenter har endast rätt att veta om en produkt innehåller något ämne 
på kandidatförteckningen, där särskilt farliga ämnen finns presenterade 
(Kemikalieinspektionen 2014).  

Sverige har som mål att arbeta mot en mer giftfri miljö, vilket beskrivs i de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen och ett av dessa är just ”Giftfri miljö”, men prognoser visar att det 
kommer bli svårt att nå det. Även internationella miljömål med kemikaliekoppling kommer 
att bli svåra att nå med den rådande utvecklingen, detta på grund av de hälso- och 
miljöproblem som kemikalieindustrin orsakar (kemikalieinspektionen 2014).  
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Studier visar att det finns upp mot 300 industrikemikalier i navelsträngsblodet på ett nyfött 
barn. Vilket visar att även foster exponeras och är utsatta för skadliga kemikalier under 
graviditeten (Bergsten 2013). Barn och foster är speciellt utsatta för kemikalier och de risker 
som vissa utgör. Därför ska de speciellt skyddas mot exponering. Anledningen till att speciellt 
barn och foster bör skyddas mot exponering är för att de befinner sig under en kritisk 
utvecklingsperiod. Från det att ägget blir befruktat fram till vuxen ålder utvecklas hjärnan och 
kroppens funktion. Det är under denna tid som alla komplexa processer och utvecklingssteg 
kodas och programmeras för det framtida livet. Om dessa viktiga processer blir störda av 
hormonstörande kemikalier visar forskning på att det kan leda till olika sjukdomstillstånd 
(Bergman et al 2013: 11). Hormonstörande kemikalier liknar mänskligt hormon i sin struktur 
och dessa ämnen har visat sig kunna störa processer långt under de värden som kan sättas för 
gränsvärden. Med dessa ämnen spelar inte storleken på dosen någon större roll, utan det är 
beroende på vilken tidpunkt som exponeringen sker (Bergman et al. 2013). Cocktaileffekten 
är en annan viktig aspekt av kemikalieproblematiken, som syftar till att alla kemikalier vi blir 
exponerade för dagligen kan påverka varandra på olika sätt i våra kroppar och kan spela en 
viktig roll i samband med hormonstörande ämnen. Detta är bland annat mycket svårt att 
studera då kombinationsmöjligheterna är många (Bergman et al. 2013). Selma-studien är ett 
forskningsprojekt vid Karlstads universitet som studerar betydelsen av olika 
miljöexponeringar och livsstilsfaktorer under graviditeten och barnets första tid i livet. Hur 
dessa påverkar uppkomsten av astma- och allergi, reproduktionsstörningar och 
neuropsykiatriska tillstånd. Hormonstörande kemikalier har hittats i blod och urin från 
samtliga deltagare i studien. Studien visar på att det finns starka samband mellan 
hormonstörande kemikalier och förekomsten av de undersökta tillstånden (Selma-studien). 
Studien har riktat sig till kvinnor och barn i Värmlands län och det är landstinget i Värmlands 
personal som har hjälpt till att rekrytera medverkande till studien och hjälpt till med insamling 
av data. På det sättet är redan många av landstingets barnmorskor och sjuksköterskor 
involverade i frågan.  

Idag är den mesta av informationen och kommunikationen om kemikalier inriktade på det 
redan födda barnet. Regeringen har till exempel gett kemikalieinspektionen i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan för en giftfri vardag “Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020 - 
Skydda barnen bättre” genom bland annat projektet “giftfri förskola”. Handlingsplanen berör 
dock inte någon strategi för hur foster ska skyddas. Foster är mycket utsatta, speciellt för 
hormonstörande ämnen. Kemikalieinspektionen, men också regeringen menar att det är av 
prioritet att arbeta för att minska dessa ämnens förekomst hos foster och nyfödda barn 
(kemikalieinspektionen 2014). Dock är det oklart om det pågår något aktivt arbete för att 
minska deras exponering. Barnmorskor är den yrkesgrupp som i ett tidigt skede har kontakt 
med den gravida kvinnan. Blir graviditeten känd i ett tidigt stadium är det första besöket redan 
i vecka 6-8 under ett så kallat ”hälsosamtal”. Under hälsosamtalet får den gravida kvinnan råd 
om livsmedel, motion och andra livsstilsvanor. Efter hälsosamtalet träffar sedan barnmorskan 
den gravida kvinnan kontinuerligt under hela graviditeten. Eftersom barnmorskorna är den 
yrkesgrupp som har störst kontakt med den gravida kvinnan är det också denne som har störst 
potentiell påverkningsförmåga över de val som den gravida kvinnan gör under graviditeten. 
Men i hur stor utsträckning som barnmorskan talar om riskerna med farliga kemikalier under 
graviditeten är inte fastställd. Meningen med denna studie är därför att titta på hur 
kommunikationen om skadliga kemikalier fungerar mellan barnmorskan och den gravida 
kvinnan. 
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1.2 Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur gravida och barnmorskor kommunicerar kring 
riskerna med skadliga kemikalier och vilka upplevelser de har av kommunikationen. Syftet är 
också att undersöka vilka behov som finns av att kommunicera kring riskerna och hur de 
upplever att kommunikationen ska vara utformad.  

1.3 Frågeställningar

Vilka upplevelser har gravida och barnmorskor av att kommunicera riskerna med skadliga 
kemikalier under graviditeten?  

Hur vill gravida och barnmorskor att denna riskkommunikation ska vara utformad? 

1.4 Uppsatsens disponering 
Efter detta inledande avsnitt med presentation av bakgrund, syfte och frågeställningar 
kommer studiens teoretiska perspektiv och tidigare forskning i ämnet att redovisas. Vilket är 
fokuserat på teorier om risk och riskkommunikation. I kapitel tre följer en redogörelse av 
studiens valda metoder, vilka är enkät och intervju. I kapitel fyra redovisas studiens resultat av 
det insamlade materialet, vilket diskuteras tillsammans med det teoretiska perspektivet under 
kapitel fem. Efter diskussionen presenteras studiens slutsatser och följaktligen de källor som 
nyttjas i uppsatsen. Sist går att finna bilagor till det insamlade materialet.  
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2 Teori och tidigare forskning

I nedanstående kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv och tidigare forskning. 
Kapitlet utgör det fundament som denna studie har utvecklats ifrån och teorierna har bidragit 
till att forma studiens analys och slutsatser. Teorierna för studien är Beck och hans teori om 
risksamhället och teorier om riskkommunikation. Det finns begränsad forskning kring 
riskkommunikationen om skadliga kemikalier mellan gravida och barnmorskor. Tidigare 
forskning kommer därför att belysa studier kring den gravidas attityder till kemikalier samt 
hur riskkommunikation kan användas som strategi för att minska kemikalieexponering under 
graviditeten. Under tidigare forskning kommer också Danmarks arbete med 
riskkommunikation om skadliga kemikalier att presenteras, då de till skillnad från Sverige har 
en utarbetad strategi i frågan.   

2.1 Teori

2.1.1 Ulrich Beck och Risksamhället
Risk kan förklaras som ett fenomen vi upplever när vi står inför en situation där det finns 
möjlighet att något oönskat kan komma att inträffa (Magnusson, NE). Risk kan förklaras som 
ett fenomen som är konstruerade i våra huvuden, men att konsekvenserna av den potentiella 
risken däremot är riktiga (Renn 2000). Tidigare kom riskerna utifrån, från naturen eller 
gudarna och fokuserade på materiell förlust, fattigdom och svält. Idag är riskerna en social 
och vetenskaplig konstruktion som Beck (2000) beskriver som “hot mot förstörelse av de 
naturliga levnadsbetingelserna”. I risksamhället som Beck (2000) menar att vi nu har gått in i, 
skapar rikedomar i olika slag risker av att förlora dessa. Systematiskt försöker vi arbeta för att 
förhindra och minimera dessa, samt försöka minska de effekter som kommer ut av att en 
risksituation har blivit verklighet. Det är detta som enligt Beck (2000) är det som ligger till 
grund för det han kallar risksamhället. Vilket innebär en ökad individualisering där människor 
nu är mer utlämnade åt sig själva, frigörelse från klasstillhörigheter och könsroller. Vi får ta 
eget ansvar över våra val och liv, vilket kan vara svårt då vi inte alltid har tillräcklig kunskap 
till att genomföra genomtänkta val. Globaliseringen, vetenskaps- och teknikutvecklingen har 
också en stor orsak till ingången i risksamhället och det Beck beskriver som reflexiv 
modernisering. Här är risk det centrala i allt som sker i samhället och det som livet kretsar 
kring. I risksamhället hopar sig konflikter, som är en biverkning av moderniseringen som 
samhället genomgår. Detta leder i sin tur till misstro och ångest hos många (Beck 2000). Beck 
(2000) beskriver hur nya tekniker påverkar vårt samhälle mot nya risker som egentligen inte 
går att skydda sig emot. Tekniken som blivit en avgörande del i våra liv, är också komplicerad 
och för många svår att förstå sig på. Även kommunikations-tekniken har varit en viktig del i 
att nya och gamla risker har ökat i medvetande hos allmänheten, bland annat på grund av att 
vetenskapen inte hinner med att utvärdera dessa (Commission of the European Communities 
2000). Beck diskuterar hur dessa risker och faror som finns runt omkring oss i vårt dagliga liv 
ständigt utsätter oss för risker vi inte kan välja bort. Risker som makthavare inte kan medge 
medför en fara, då de idag inte går att skydda sig emot. Beck pekar bland annat på den 
förgiftning som sker genom kemikalier. Beck menar att allmänheten inte har något val att stå 
utanför de risker som idag finns i samhället, han kallar riskerna för ofrånkomliga och att alla 
är utlämnade åt dem. De katastrofer som sker som en effekt av riskerna menar Beck (2000), 
beror inte på mänskliga misstag, utan det är samhällssystemet som gör att dessa misstag 
istället blir till ofantliga destruktiva krafter.  
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Försiktighetsprincipen är ett verktyg som används i ”risksamhället” för att minska uppkomna 
risker. Principen fick internationellt genomslag under Rio-konferensen 1992 där den blev 
deklarerad som en av de 27 principerna för hållbar utveckling. Principen är central inom EU 
och  Kommissionen (2000) beskriver att EU arbetar för att skydda miljö, människa, djur och 
naturen mot skador och faror. De menar att det ofta går att göra dessa beslut med hjälp av 
befintlig vetenskap, men att det i de tillfällen när det inte finns tillräcklig information för att 
göra en fullständig riskbedömning, då har försiktighetsprincipen blivit en accepterad metod 
till att reducera risken. Försiktighetsprincipen är deklarerad som princip nummer 15 i 
deklarationen om hållbar utveckling och lyder som följer:    

 ”För att skydda miljön, skall försiktighetsprincipen tillämpas av stater i enlighet med      
 deras förmåga. Om det finns hot om allvarlig eller oåterkallelig skada ska åtgärder          
 vidtas för att förhindra miljöförstöring. Brist på vetenskaplig kunskap får inte                  
 användas som ursäkt för att vidta åtgärder.”                           
    (General Assembly, princip nr 15. 1992).  

Makthavare står ofta inför dilemmat hur balansen mellan friheten som allmänhet, industrin 
och organisationer har och det behov som finns av att reducera risker som finns mot miljön, 
hälsan och vår planets välbefinnande. Ingen aktör ska känna sig diskriminerad under 
processen att reducera risker och det är där som försiktighetsprincipen har sin grund. 
Försiktighetsprincipen gäller både för kortare tidsperioder och omedelbara risker och ska 
också användas ur ett längre perspektiv med att ta hänsyn till framtida risker med 
handlingarna vi gör idag. Principen menar också att vi inte behöver vänta på vetenskapen och 
säkra bevis innan åtgärder vidtas. För att kunna ta beslut om risker behöver den potentiella 
risken genomgå en riskanalys, som innebär riskbedömning, riskhantering men också 
riskkommunikation (Commission of the European Communities 2000). 

2.1.2 Riskkommunikation
Som en del av riskanalysen används riskkommunikation, som är aktuell i situationer där   
till exempel experter, forskare, beslutsfattare, politiker, myndigheter och organisationer ska 
kommunicera med en berörd allmänhet om frågor där risk finns med (Warg 2000).  

 ”Riskkommunikation är en ömsesidig process som innebär utbyte av information och     
 åsikter mellan enskilda, grupper och myndigheter/institutioner. Den innehåller                 
 flera budskap, inte nödvändigt om risk, som uttrycker engagemang, åsikter/reaktioner     
 gentemot risk eller mot olika  åtgärder/strategier för att övervaka och kontrollera risker” 
   National Reacherch council (1989 I Warg 2010: 21) 

I riskkommunikation finns både en sändare och mottagare och samspelet mellan dessa är det 
som studeras. Riskkommunikation används bland annat till upplysning och för att öka 
människors medvetenhet om risker, men också för att ändra beteendet eller attityder som finns 
i anslutning till risken. Ofta är riskerna kopplad till miljö och hälsa. När det kommer till 
miljörisker betonar Warg (2010) vikten av att risken förmedlas just som en kommunikation 
och inte information. Det är viktigt att den risk som kommuniceras är vetenskaplig grundad 
och därför har experterna en viktig roll, experterna måste kommunicera på ett sätt som är 
förståligt för mottagarna. Både för att budskapet ska mottas, men också för att 
kommunikationen ska kunna granskas på ett demokratiskt sätt (Sandman 1993, 2012).  I stora 
drag finns det två olika typer av riskkommunikation, att lugna befolkningen som är upprörda 
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över en risk som inte behöver ägnas mycket oro, eller att det finns en betydande risk som 
behöver kommuniceras ut till allmänheten, för att göra dem uppmärksamma på att de 
eventuellt befinner sig i en risksituation (Sandman 1993, 2012).  Vilket är det som är aktuellt i 
samband barnmorskors riskkommunikation om risker med farliga kemikalier.  

Ett hinder som finns relaterat till riskkommunikation är att vi ser och värderar risker på olika 
sätt, beroende på vilken bakgrund, kunskap och relation vi har till risken. Det kan också skilja 
sig åt mellan vetenskapsmän, politiker, intresseorganisationer och allmänhet, dessa talar ofta 
också ”olika språk”. Vilket är en orsak till att det finns en oenighet i samhället om hur risker 
ska värderas och behandlas. Ett annat hinder i riskkommunikationen är att risker har starka 
bakomliggande känslor och är ofta kontroversiella på olika sätt, vilket lätt kan leda till en 
politisering av den risk som ska kommuniceras (Warg 2010).   

Warg (2010: 59f) har utformat några aspekter som är viktigt att tänka på för en god och 
effektiv riskkommunikation 

1. Snabb och korrekt information ska kommuniceras till de berörda. En av orsakerna är att inte 
andra aktörer hinner före och förmedlar en annan typ av information i relation till risken.  

2. Medias informationsbehov ska tillfredsställas. Speciellt viktigt är det när det gäller miljö- och 
hälsorisker. Informationen har större chans att bli korrekt och media slipper ta till alternativa 
källor.  

3. Ingen dold agenda i riskkommunikationen. Det är viktigt att ta upp alla förekomma risker och 
negativa aspekter. Stor vikt bör läggs på öppenhet, om det kommer fram att aktören haft en 
dold agenda eller undanhållit något förlorar aktören snabbt trovärdighet.  

4. Personligt möte, då finns det tillfälle att kommunicera de frågor som finns mellan parterna. 
Kommunikationen ska bygga på deltagande 

5. Åtgärder ska redovisas. För att minska risken och dämpa oro bör åtgärder redovisas.  
6. Alla berörda ska bli delaktiga. Riskkommunikation förvandlas lätt till riskinformation. 

Delaktighet är förutsättningen för en effektiv riskkommunikation.  
7. Informationens relevans för den berörda gruppen. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad 

allmänheten anser vara viktigt. Var uppmärksam på krav och behov från målgruppen.  
8. Det är viktigt att arbeta fram en tillit och trovärdighet hos målgruppen och att samarbeta med 

trovärdiga aktörer.  
9. Tänka på attityden till den som kommunicerar risken. 
10. Individuella attityder och uppfattningar hos målgruppen kopplade till risken. Men också hur 

man tror att resten av målgruppen uppfattar risken.  
11. Attityder mot de sätt som finns att handskas med risken. 

Tillit och trovärdighet mellan parterna är speciellt viktigt för att riskkommunikationen ska 
vara framgångsrik. Saknas tillit mellan de parter där risken kommuniceras är det ofta en 
viktigare faktor än hur budskapet kommuniceras, därför är det speciellt viktigt att tillsammans 
med riskkommunikation titta på hur tillit och trovärdighet skapas (Sandman 1993, 2012). 
Finns det liten tillit till en organisation eller myndighet lyssnar allmänheten inte eller och tar 
inte till sig budskapet från denne. Eftersom vi inte kan veta allt om allt och inte heller har 
kunskap att värdera alla budskap kring oss, så fokuserar människan istället på budbäraren av 
budskapet. Om det finns tillit till budbäraren är det också lättare att ta till sig budskapet (Warg 
2000). I riskkommunikation är just tillit och förtroende för budbäraren en mycket viktig 
faktor, det är det som ligger till grunden för god riskkommunikation. Att inge förtroende och 
att bygga upp tillit mellan parter är komplext. Ibland kan det vara svårt för allmänheten att 
förstå experternas diskurs och förklaringar om risker. Istället för att då bedöma innehållet, 
bedöms istället budbäraren av budskapet. Om budbäraren är trovärdig för mottagaren behöver 
inte det specifika budskapet specificeras, utan den slutsats som presenteras räcker för att göra 
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en egen bedömning. Är det istället så att det finns liten tilltro till budbäraren spelar det ingen 
roll hur vetenskaplig och korrekt budskapet är (Sandman 1993, 2012). 

För att inge tillit och trovärdighet finns det olika modeller och Kasperson et al. (1992) pekar 
på fyra huvudkomponenter som alla tillsammans utgör grundbasen för tillit och trovärdighet. 
Dessa fyra komponenter är engagemang, kompetens, omsorg och förutsägbarhet. 
Engagemang till att vilja fullfölja ett åtagande måste finnas hos båda parterna. Kompetens, 
eller upplevd kompetens är en mycket viktig del för tilltro och trovärdighet. Finns inte den 
kompetens som behövs för att till exempel kommunicera en potentiell risk, kan tilltron och 
trovärdigheten snabbt ge vika. Omsorg handlar om att i situationer där människor är beroende 
av varandra är det viktigt att känna att de som är involverade bryr sig. Inom sjukvården är 
detta också mycket viktigt. Förutsägbarhet handlar om att parterna inte ska svaja eller göra 
hastiga förändringar i sitt förhållningssätt eller arbetssätt. Det ska gå att känna igen partens 
handlingar från olika situationer, om så inte längre är fallet och den ena inte känner igen den 
andres handlingar kan det skapa en oro och minska tilliten till den andre (Kasperson et al. 
1992) 

Att bygga tillit och trovärdighet är ett långsiktigt arbete. Det går inte att be någon om dess 
förtroende, då det istället tenderar att ge motsatt effekt. Arbetet med att skapa förtroende är 
inte något som ger någon effekt av tillfälliga punktinsatser, tillit och trovärdighet skapas 
genom tankar, ord och handling genom det dagliga arbetet och när vi inte tänker på det. Det 
ska ingå som en naturlig del av arbetsuppgifterna. För att tillit och trovärdighet ska byggas på 
ett naturligt sätt är det också viktigt att det finns arbetsrutiner och riktlinjer som beskriver 
ansvarsåtgärder och hur arbetet med tillit-skapande ska utföras. Finns det en utarbetad policy 
för riskkommunikation hjälper det till att öka tilliten och förtroendet för verksamheten eller 
organisationen (Warg 2000).  
  

2.2 Tidigare forskning
Grason och Misra (2009) genomförde en litteraturstudie för att undersöka vad gravida och 
sjukvården hade för kunskap om riskerna med farliga kemikalier. De undersökte också vilka 
politiska strategier som behövs för att minska riskerna som finns inom detta område. Studien 
undersökte även hur riskkommunikation kan användas i detta sammanhang. De menar att 
riskkommunikation har en viktig roll som strategi för att minska hälsoriskerna i samband med 
kemikalieexponering, men de kom fram till att riskkommunikation inte används på ett 
effektivt sätt och i så stor utsträckning för att kommunicera dessa problem. Studien visade 
också på att effektivt ledarskap och samarbeten mellan aktörer spelar en viktig roll som 
strategi.  

Barret et al (2014) har genomfört en studie om gravidas kvinnors attityd till kemikalier som 
finns i omgivningen och om de försöker att minska sin exponering under graviditeten. En 
enkätundersökning genomfördes där frågor om attityd till riskerna och åtgärder för att minska 
exponering studerades. Av 894 personer som deltog i studien svarade 60 % att de uppfattar att 
farliga kemikalier verkligen är skadliga för oss och 25 % hade en stark känsla av att det är 
omöjligt att undvika dessa kemikalier. Studien visade också att välutbildade kvinnor i större 
utsträckning uppfattade farliga kemikalier som riskfyllt och det avspeglade sig på de val de 
gör, som att köpa ekologiskt och undvika vissa plaster. Slutsatserna för studien visade på att 
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riskuppfattning och attityder till kemikalier spelade roll för vilka val de gör under 
graviditeten. De kom också fram till att det är viktigt att övervinna den bristande oron för 
farliga kemikalier för att kunna arbeta mer strategiskt med förebyggande åtgärder från 
myndigheter och offentlig verksamhet. Eftersom studien visade på stora skillnader mellan 
olika socioekonomiska grupper och deras attityder och åtagande för att minska exponering 
menade de att det är viktigt att sätta in åtgärder för att sprida kunskapen om riskerna med 
kemikalierna till även dessa grupper. De påpekade här att läkare och sjukvården som en 
pålitlig informationskälla spelar en viktig roll i att förmedla detta till den gravida kvinnan, 
som sedan kan göra hälsofrämjande val (Barret et al. 2014).  

Danmark har till skillnad mot Sverige tagit intiativ till att aktivt informera och kommunicera 
riskerna med skadliga kemikalier till befolkningen. De menar att det är viktigt att arbeta med 
riskkommunikation till allmänheten för att informera om riskerna med farliga kemikalier 
(Miljøstyrelsen). De menar också att fostret är speciellt utsatt för skadliga kemikalier och att 
det under kritiska tidpunkter under graviditeten kan störa utvecklingen (Miljøstyrelsen 2012: 
229). Danmark har därför valt att informera och kommunicera riskerna med farliga kemikalier 
till gravida. De har på miljøstyrelsens hemsida en speciell sida där gravida kan läsa om olika 
råd innan, under och efter graviditet (Miljøstyrelsen). Under 2012 genomförde också 
miljøstyrelsen en studie för att kartlägga gravidas exponering av hormonstörande kemikalier, 
vilken visade att det finns ett stort behov av att minska exponeringen av dessa ämnen. Denna 
studie låg sedan till grund för den riskkommunikation de för idag (Miljøstyrelsen 2012). För 
att följa upp detta genomförde de under 2014 en studie för att undersöka attityder, beteenden 
och kunskaper om skadliga kemikalier hos kvinnor i Danmark (Miljöstyrelsen 2014). 
Samtidigt var studiens syfte att också delge information från miljøstyrelsen till kvinnorna om 
riskerna med skadliga kemikalier. Studien var en internetbaserad enkät riktad till kvinnor som 
var i barnafödande ålder, var gravida och nyligen vart gravida. Studien visar att kvinnor som 
står inför en graviditet har stort behov av att att bli informerade om riskerna med skadliga 
kemikalier och att alla tre grupper saknar tillräckliga kunskaper/information för att kunna göra 
medvetna val för att minska exponeringen. Slutsatsen från miljøstyrelsens håll var därför att 
satsa resurser på fortsatt informationsarbete i frågan. Men samtidigt visade resultaten på att 
miljøstyrelsens arbete med att informera om riskerna haft effekt då en stor del av de svarade 
menade att de tagit emot råden från miljøstyrelsen.  
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3 Metod och material
Metoden för denna studie har bestått av både enkät och intervju. Intervjuerna har använts för 
att ta reda på barnmorskornas upplevelser och enkäten har använts för att undersöka gravidas 
erfarenheter. Båda metoderna har en kvalitativ avsats, intervjuerna var semi-strukturerade och 
enkäterna hade till stor del öppna frågor där respondenterna kunde skriva ner sina svar. 
Kvalitativ metod kan förklaras som en metod där man ”studerar saker ur dess naturliga miljö 
och försöker göra fenomen begripliga eller tolka dem utifrån den mening som människor ger 
dem” (Anne Ryen 2004: 14). Det handlar om att fånga sociala fenomen och en kvalitativ 
ansats är en fördel när man ska undersöka och förstå ett handlingsmönster. Förstå 
omständigheterna kring ett fenomen, titta på reaktioner och resonemang (Trost 2008). Ett 
problem som lätt uppstår med kvalitativ forskning är att erfarenheter och uppfattningar är 
något som varierar från person till person. Det är svårt att mäta när det inte finns en verklighet 
som stämmer överens med allas uppfattningar (Ryen 2004). I denna studie har dock detta varit 
det centrala och det viktiga att studera, vilket har gjort att den kvalitativa ansatsen har varit till 
en fördel.  

3.1 Urval och avgränsning
I undersökningen har två urvalsgrupper studerats. Dels barnmorskor som arbetar i landstinget 
Värmland och dels gravida eller nyblivna mammor som har besökt en barnmorska eller MVC 
i Värmland inom en 18 månaders period. För att utöka möjligheterna till fler svar fick även 
nyblivna mammor svara på enkäten, detta för att de har erfarenheten i färskt minne. Trots att 
de inte var gravida när de svarade på enkäten kommer de i studien att tituleras ”gravida”. 
Studien är avgränsad till Värmlands län, både när gäller barnmorskorna men också de gravida. 
Alla deltagare i studien ska antingen arbeta i Värmlands län eller ha besökt en barnmorska/
MVC i länet. Urvalet av intervjupersoner gick till så att chefen för barnmorskorna i Värmland 
kontaktades, dels för att förmedla kontakt till intervjudeltagare, men också för att ”godkänna” 
barnmorskornas deltagande i studien (Ryen 2004). Chefen skickade ut en allmän förfrågan till 
alla (82) barnmorskor om deltagande i studien. Efter lågt intresse skickades sedan en mer 
formell inbjudan (Se bilaga II) ut då ytterligare tre personer visade intresse för att medverka. 
För att få spridning på intervjupersoner valdes personer som inte arbetade på samma 
arbetsplats. När det kommer till enkäten avgränsades den till enbart kvinnors upplevelse då 
det är kvinnan som bär barnet och det är hennes exponering av kemikalier som kan ha en 
potentiell skada på fostret. Detta var enbart ett val av praktiska och tidsmässiga skäl. Vid 
vidare undersökning skulle även partnerns erfarenheter vara intressanta att studera. 

3.2 Enkätmetod
Enkätens syfte var att undersöka hur gravida och nyblivna mammor uppfattar barnmorskans  
kommunikationen om kemikalier och hur de önskar att den ska se ut. På grund av studiens 
omfattning valde jag att göra en webbaserad enkät som lätt kunde spridas via sociala medier 
för att nå rätt målgrupp. Frågornas utformning är till största delen kvalitativa frågor där de 
svarande kunde utforma sina svar. Enkäten lades ut på ett socialt media (facebook) och valdes 
att placeras i ”grupper” som var ämnade för gravida och mammor i Värmland. Gruppernas 
totala medlemmar räknades till 1691 personer. Men hur många som återfinns i den totala 
populationen är svår att beräkna, då det även fanns många i grupperna med äldre barn. Det var 
också möjligt för andra att skicka enkäten vidare och dela med andra, med hjälp av 
”snöbollsmetoden” eller ”kedjeeffekten” för att få stor spridning (Wagner et al. 2012). Detta 
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metodval sparade tid då spridningen och registreringen av svaren sköttes automatiskt (Trost 
2008). Enkäten var öppen i nio dagar, sedan behövde den stängas för att få tid att analysera 
resultaten. Utformningen av enkäten skedde via enkätverktyget Survey & Report. Där kan 
man fritt bygga enkäten och utforma den efter behov. Det finns sedan verktyg till att analysera 
materialet. Totalt bestod enkäten av 11 frågor. Frågornas karaktär skilde sig åt då vissa frågor 
hade fasta svarsalternativ, vissa hade fasta svarsalternativ med ett öppet kommentarsfält och 
sedan var det flera öppna frågor där respondenten själv fick formulera sitt svar. I denna studie 
var just de öppna frågorna viktiga för att lättare kunna urskilja känslor och attityder. Chansen 
att få ut mycket information ur dessa frågor är också stor (Wagner et al. 2012). Enkäten finns 
att se som bilaga (Se bilaga III) och såg ut på följande sätt: De första fyra frågorna i enkäten 
är bakgrundsinformation om respondenterna. Frågorna behandlade: ålder, utbildningsgrad, 
inkomst och tid för förlossning. Sedan följde tre frågor om kunskap och intresse för ämnet 
genom en kunskapsfråga om hormonstörande ämnen. En fråga om hur de uppfattar debatten i 
samhället om farliga kemikalier och om hur oroliga de är för att deras barn blir exponerad. 
Sedan följer tre frågor om hur de upplever barnmorskornas kommunikation. Först genom att 
de fick fylla i om frågorna har kommunicerats under besök på MVC och om vem som tog 
initiativ till samtalet. Frågan följdes upp av om de tycker att det är barnmorskans jobb att 
kommunicera dessa risker och sedan en fråga om hur kommunikationen kan utvecklas. 
Enkäten avslutades med att fråga om kvinnorna själva har vidtagit några åtgärder för att 
minska sin exponering av farliga kemikalier under graviditeten.  

Enkätprogrammet gjorde det möjligt att det endast gick att svara en gång per teknisk enhet. 
Alla frågor utom en var obligatoriska att fylla i, vilket gjorda att bortfallet var minimal. En av 
frågorna var frivillig att fylla i och den handlade om respondenten hade egna förslag till hur 
barnmorskan kunde förbättra sin riskkommunikation. Där hade inte alla fyllt i svar, men 
bortfallet räknades inte då frågan endast riktade sig till dem som hade konkreta förslag. 
Eftersom enkätens resultat främst bestod av öppna frågor med text, kodades svaren och 
delades upp i kategorier enligt tematisk analysmetod (Wagner et al. 2012: 123 ff). De 
övergripande kategorierna behandlade upplevelsen av kommunikationen om kemikalier och 
hur kommunikationen kan utformas En utförligare förklaring till hur den tematiska analysen 
har gått till går att finna under ”intervjumetod”, då enkätsvaren analyserades på samma sätt.   

3.3 Intervjumetod
Den kvalitativa Intervjun är det bästa sättet att få fram data om äkta kunskap, erfarenheter och 
jagets existens hos intervjupersonen (Ryen 2004), vilket också var syftet i denna studie. 
Intervju har använts för att studera hur barnmorskor i Värmland upplever att kommunicera 
riskerna med skadliga kemikalier. Semistrukturerad intervju har använts och intervjuguiden 
(Se bilaga I) har bestått av ett antal övergripande frågor med några underfrågor som syftade 
till vad jag ville få ut av frågorna. Semistrukturerade intervjuer var ett strategiskt val för att 
lättare kunna göra följdfrågor och följa upp ett intressant spår som intervjupersonen lagt ut 
(Wagner et al. 2012). Ryen (2004) påpekar också att en för strikt formalisering av 
intervjuguiden kan göra intervjuaren mindre uppmärksam på intervjupersonen och om syftet 
med intervjun är att fånga intervjupersonens perspektiv, så ska inte förhandsstrukturen vara 
för utvecklad då det motverkar att fånga in intervjupersonens tankar och perspektiv.  
Dock gör en mer strukturerad intervju att datan är lättare att jämföra och analysera och att den 
blir svårare att snedvrida (Ryen 2004). I kvalitativa undersökningar är intervjuaren själv 
viktig, eftersom det är denne som ska komma åt relevant information från intervjupersonen.  
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Då är det viktigt att se till varje intervjuperson och koncentrera sig på denne och dennes 
erfarenheter. Därför kan också intervjuernas utformning skilja sig åt mellan olika 
intervjupersoner. Det är också viktigt att bygga upp en tillit mellan intervjupersonen och 
intervjuaren, för att få ut det material som är tänkt och för att minimera intervjuareffekten 
med snedvriden data (Ryen 2004). Ryen (2004: 65) pekar på sju punkter som är viktiga att 
tänka på som intervjuare. Att lägga vikt vid ärlighet, inte försöka imponera med egna 
kunskaper, vara naturlig, vara lugn och stödjande, vara icke-hotande, vara uppmärksam och 
intresserad och att inte diskutera med intervjupersonen. Dessa råd stärker tilliten och minskar 
chansen för snedvriden data. Detta tog jag också med mig till intervjuerna för denna studie. 

Intervjuerna för denna studie har följt det Naturalistiska paradigmet. Här är det viktigt att 
intervjun ska liknas vid ett samtal. Materialet finns inuti intervjupersonen och ska samlas in 
precis som den är, utan att den förvrängs eller ändras under tiden genom att intervjuaren 
påverkar den (Ryen 2004). Ryen (2004) rekommenderar att en kvalitativ intervju är ca 90 
minuter lång. I detta fall var inte det möjligt då barnmorskornas tid är begränsad och för att 
göra det möjligt för dem att ställa upp sattes intervjutiden till 45 minuter.  

Intervjuerna planerades så att de började med en introduktion av mer formella 
bakgrundsfrågor av biografisk eller deskriptiv data av intervjupersonen. I detta fall om 
barnmorskan och hennes arbete; hur länge hon jobbat som barnmorska, om hon jobbar heltid 
och hur många gravida hon skriver in varje år. I den inledande frågan fick hon berätta om hur 
ett hälsobesök går till och vad de brukar prata om då. Detta upplägg går i relation till hur Ryen 
(2004) menar att intervjun ska inledas. Eftersom att studien består av semistrukturerade 
intervjuer valde jag att ha några större frågor med kompletterade underfrågor av det jag ville 
att frågans utfall skulle behandla. Jag kunde på så sätt låta intervjupersonen få tala fritt samt 
att formuleringarna och ordningen på frågorna kunde variera efter intervjuns utformning. 

Alla intervjuer spelades in efter godkännande av intervjupersonerna. Tre av de fyra 
intervjuerna var ett personligt möte där vi träffades på barnmorskans arbetsplats. Dessa möten 
spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram på mobiltelefonen. Den fjärde intervjun 
genomfördes via telefon, då det var det enda praktiskt möjliga för denna barnmorska. Denna 
intervju spelades också in via ett inspelningsprogram på mobiltelefonen. Att spela in 
intervjuerna ger intervjuaren möjlighet att ta med sig det mesta från intervjutillfället. Dock är 
det viktigt att reflektera över hur inspelning av intervjuerna påverkar det insamlade materialet, 
då det är möjligt att intervjupersonerna påverkas av att samtalet spelas in (Ryen 2004). Men 
under intervjuerna för denna studie märktes inget som tydde på att intervjupersonerna kände 
sig obekväma med situationen. Det inspelade materialet transkriberades sedan, vilket gjordes 
för att sedan kunna analysera materialet. Ryen (2004) menar att det är i 
transkriberingsprocessen som analysarbetet börjar.  

Analysen av materialet har genomgått en tematisk analys där de transkriberade intervjuerna 
har kodats och sedan kategoriserats. Detta har gjorts i relation till frågeställningen om vilka 
upplevelser gravida och barnmorskorna finner i att kommunicera frågan om skadliga 
kemikalier. Samt hur barnmorskan vill att kommunikationen mellan dem ska utformas. För att 
enklare utforma upplevelserna, men också önskan kring hur kommunikationen ska utformas 
delades resultatet upp i hinder och möjligheter som barnmorskan ser i kommunikationen. 
Rådata analyserades och olika indikatorer fick koder som representerar just hinder och 
möjligheter. Koder som tillsammans beskriver till exempel ett hinder har sedan blivit 
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ihopsatta till en kategori (Wagner et al 2012: 231 ff). Kategorierna har skapats av att koder en 
och en har placerats under en kategori som koden står för. Om en kod inte passade i någon av 
kategorierna bildades en ny. Detta fortsatte tills alla koder placerats under en kategori (Ryen 
2004). Det är dock viktigt att påpeka att de framkomna kategorierna är skapade av mig som 
analytiker och analyserat efter det som min studie vill undersöka. 

3.4 Metoddiskussion
En alternativ metod som kunde varit aktuell är en enkätundersökning som skickas ut till alla 
barnmorskor i Värmland, för att sedan följa upp med några intervjuer. Samt att sprida enkäten 
till fler gravida, via fler kanaler och även där följa upp med intervjuer. På detta sätt skulle 
resultatet få större statistisk säkerhet. Dock kräver en sådan studie mer tid, vilket inte var 
möjligt för denna uppsats. En enkät till barnmorskorna blev också uteslutet efter samtal med 
barnmorskornas chef som menade att barnmorskorna sällan tar sig tid att svara på enkäter. 
Chansen för ett stort bortfall och få svarande skulle då bli för stort. Överlag var det en 
svårighet att få barnmorskor att medverka i studien, ämnet var kanske inte intressant för dem 
eller så var tidsbristen ett problem. Det var dock fyra barnmorskor som valde att medverka 
och även om fler intervjuer hade varit positivt för att säkra resultatet, fann jag en 
mättnadspunkt redan efter den tredje intervjun. En mättnadspunkt är just när intervjuerna visar 
på samma sak, att intervjuerna inte längre kommer med ny information då har 
mättnadspunkten kommit och antal intervjuer har nått tillfredställande antal (Ryen 2004). 
Ryen (2004) menar också att urvalets storlek inte behöver vara stort för att få fram relevant 
information, utan ett mindre urval kan vara mest fördelaktigt när det kommer till intervjuer. 
Det viktiga i kvalitativa intervjuundersökningar är inte antalet intervjupersoner, utan 
informationen som kommer ut från dessa. Antalet intervjuer har också i relation till storleken 
på denna studie varit tillfredställande tidsmässigt. För en större studie hade ändå antalet 
intervjuer kunnat ökas. Valet av öppna svarsalternativ i enkäten kan också diskuteras då Trost 
(2008) menar att det finns vissa problem när det kommer till att använda öppna svarsalternativ 
och kommentarsfält, precis så som har använts i denna studie. Trost (2008) menar här att 
denna typ av data är svår att analysera och bearbeta. Fast i denna studie var det viktigt att 
frågorna var just öppna och att deltagarna hade möjlighet att forma sina egna svar. Enkätens 
storlek gjorde det också möjligt att ha sådana typer av svarsalternativ. 

3.4.1 Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet 
Reliabiliteten eller tillförlitligheten syftar till att mätningarna och undersökningarna är korrekt 
genomförda, att det är rätt medverkande i studien och att resultaten är analyserade på ett 
tillfredställande sätt. Urvalet bör vara representativt samt att det inte bör vara tillfälligheter 
som har påverkat resultatet. Om en liknande studie skulle genomföras på samma sätt, så ska 
resultaten överensstämma för att studiens reliabilitet ska vara hög (Thurén 2007). Ett 
reliabilitetsproblem med denna studie kan vara att det var intresserade barnmorskor som 
visade intresse för att vara med i studien. Dock visar resultatet att det inte stämde eftersom att 
barnmorskornas svar visade på olika kunskaper och intresse för frågan. När det kommer till 
enkätundersökningen finns ett potentiellt liknande problem och det är att de kvinnor som är 
intresserade var de som valde att delta. I resultatet visade det sig dock inte heller stämma då 
variationen på svaren var stor. Samtidigt var antalet som svarade på enkäten relativt liten i 
förhållande till populationen som undersöktes. Därför sjunker reliabiliteten för enkätstudien 
något, samtidigt var svaren i enkäten av kvalitativ form och jag fick därför ut mycket data av 
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svaren som gör det klart möjligt att dra slutsatser av svarens innehåll. Överlag anser jag dock 
att studiens reliabilitet är godtagbar, med tanke på att resultatet pekar mycket starkt åt ett visst 
håll. Så om studien skulle upprepas bör resultatet med sannolikhet se ut på liknande sätt. 
Validitet beskriver huruvida studien har undersökt det studien syftar till att undersöka och 
ingenting annat, att slutsatser dras mot det som har undersökts (Thurén 2007). Studien 
behandlar barnmorskors och gravida erfarenheter av riskkommunikationen om skadliga 
kemikalier vid besök hos barnmorskan, därför har också metoden behandlat just denna grupp 
av respondenter. Frågorna är noga utvalda till både enkäten och intervjuerna, samt att 
resultatet av undersökningen pekar på att tillfredställande material har tillkommit. Studiens 
validitet anser jag därför vara god. Studiens generaliserbarhet bedömer jag som relativt god, 
då det är möjligt att generalisera resultaten till andra landsting, just eftersom att andra 
landsting i Sverige arbetar på liknande sätt som i Värmland. Chansen är därför stor att 
barnmorskor och gravida i andra län har liknande åsikter på kommunikationen om kemikalier 
som i Värmland. Dock finns det ett problem i generaliseringen och det är att 
enkätundersökningen har genomförts som en snöbolls-undersökning via ett socialt media 
(facebook). Problemet här ligger i att jag inte kan kontrollera vilka som har svarat på enkäten 
och det är också svårt att statistiskt säkerställa resultatet. Dock är chansen mindre för felsvar 
då enkäten strategiskt har lagts ut i ”grupper” på Facebook för mammor och gravida i 
Värmland. Samtidigt vet jag inte mycket om respondenterna och jag kan inte kontrollera 
svaren. Det är också svårt att veta hur många som har nåtts av enkäten men avstått att svara. 
Ett problem är också att studien är av kvalitativ form. Kvalitativa studier är generellt svårare 
att generalisera eftersom att det handlar om enskilda uppfattningar och erfarenheter (Wagner 
et al. 2012). Men resultatet i studien visar på att liknande erfarenheter och uppfattningar, 
vilket höjer studiens generaliserbarhet. Fortsatta studier i ämnet  skulle ändå vara av intresse, 
med större statistisk säkerhet som kan bekräfta denna studies resultat. Dock säger svaren i 
enkäten mycket om hur kommunikationen fungerar mellan svarsgruppen och barnmorskorna i 
Värmland. Svaren från undersökningen är därför både relevant för denna studie men också för 
samhället i stort. 
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4 Resultat
4.1 Gravidas upplevelse av kommunikationen

4.1.1 Beskrivning av respondenterna
Det var 59 kvinnor som valde att svara på enkäten. 22 av dessa var när de svarade på enkäten 
gravida, medan 37 har träffat en barnmorska inför förlossning inom en 18 månaders period. 
83,1 % av respondenterna var 26-35 år och 78 % har högre utbildning än gymnasieutbildning. 
62,5 % av respondenterna svarade att de hade vidtagit åtgärder under graviditeten för att 
minska exponeringen av skadliga kemikalier, medan 37,5 % svarade att de inte hade gjort det. 
På frågan om respondenterna kan förklara vad en hormonstörande kemikalier är för något, var 
syftet att se generell kunskap i ämnet. 29 av de svarande kunde inte ge någon förklaring eller 
hade svarat fel. Medan 30 av svaren pekade åt rätt beskrivning eller hade rätt svar.  

4.1.2 Oron kring farliga kemikalier 
En av frågorna behandlade om de upplever en oro kring deras barns exponering av farliga 
kemikalier. De fick värdera oron mellan 1-10, där 1 var ”inte alls oroad” och 10 ”Väldigt 
oroad”. 1-5 representerar en mindre oro, medan 6-10 representerar en större oro. 54,5 % har 
då en mindre oro, medan 45,5 % har en större oro. De svarande fick sedan kommentera sitt 
svar. 

Tab. 1. Gravidas oro över att sitt barns exponering av miljögifter 
  
  
De som upplever en mindre oro känner att de inte orkar tänka på det eller att de inte orkade 
bry sig. De vill inte att oron ska påverka vardagen och att man ska behöva ändra på sin 
livsstil. En respondent beskrev att hon tar för givet att barnet påverkas, men orkar inte tänka 
på det. Flera beskriver att de litar på det som säljs i Sverige inte är skadligt för oss och att de 
riktlinjer och regler som myndigheter har är det vi ska följa. De uppfattar också att 
kemikalierna inte har så stort påverkan på oss - eftersom de är lagliga. Några beskriver också 
att de inte kan någonting om ämnet och därför inte har någon oro kring det. Många har 
uppfattningen om att media blåser upp saker och att det finns så många olika risker som vi 
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ständigt ska gå omkring och vara rädda för. Många har uppfattningen att forskningen inte är 
säker och att man inte kan lita på den forskning som förs. 

 ”Kommer nya rön hela tiden om allt som ska/kan vara skadligt eller bra. om man skulle  
 bry sig om allt som skrivs och sägs skulle man bara bli tokig.” 

Andra kommentarer var av att de själva är friska och lever, trots att de blivit utsatta för 
kemikalierna och därför kan det inte vara speciellt farligt. Helt enkelt att det är svårt att se 
samband med kemikaliers exponering och hur det sedan påverkar oss. Slutligen 
kommenterade ett par att det finns mer påtagliga risker som uppfattas som mer verkliga och 
det är till exempel drunkning och trafikolyckor.  

 ”Jag föddes på 80-talet där det fanns farliga kemikalier i allt men mår ändå bra nu.          
 Tycker det är för mkt hysteri nu”.  

Många av dem som uttrycker en oro har på olika sätt vidtagit åtgärder till att minska 
exponeringen. Många nämner att det svåraste och jobbigaste är att det idag inte går att skydda 
sig mot allt och alla kemikalier, eftersom de finns överallt och i så många olika produkter. En 
annan sak som fler påpekade var att det finns en frustration över att det ligger på individens 
skyldighet att välja bort produkter med kemikalier som kan vara skadliga för oss. Och att trots 
att man väljer bort mycket och försöker välja bättre alternativ så kommer ofta bekvämligheten 
före när det kommer till vissa ”sämre” produkter, men som har en bättre funktion. En 
respondent nämnde också att bristen av information från MVC är en orsak till att okunskapen 
är stor bland befolkningen. ” 

 ”Med den dåliga informationen som är i samhället och på Mvc och Bvc så tänker man    
 nog inte så mkt på det, vilket i sin tur gör det ännu mer skadligt för oss”. 

4.1.3 Upplevelsen av kemikaliedebatten
En av de öppna frågorna handlade om hur de upplever debatten om farliga kemikalier. Här har 
respondenterna vitt skilda uppfattningar om debatten om farliga kemikalier. Den största 
andelen av de svarade menade dock att debatten är liten, eller att den inte finns alls. Flera av 
dessa menade också den borde vara större och efterfrågar mer debatt både i samhället, men 
också från nyheter och media. Den pågående debatten menade flera att den är viktig, men 
också intressant. Fler kunde se en ökning av frågans utrymme i media och i samhället. Det var 
en stor del av respondenterna som pekade på att debatten är skrämmande och jobbig. Några 
menade också att det är stressande och kan ge upphov till skuldkänslor.  

 ”Upplever debatten som jättebra att ämnet tas upp men samtidigt lite stressande och ger 
 lite skuldkänslor för att man inte orkar bry sig mer än man gör.” 

En stor del av respondenterna upplevde att debatten och frågans existens som negativ. De 
menade att frågan är överdriven, hysterisk och ”mycket trams”. Tillsammans med detta fanns 
åsikter om frågans trovärdighet, vilket det var fler av respondenterna som påpekade. Här 
menade de att media har en tendens att överdriva och att media ger sken av att vi ska vara 
rädda för allt i vår omgivning. Uppfattningen var att media rapporterar om frågan och 
riskerna, trots att det enligt respondenterna inte finns tillräckliga vetenskapliga bevis för detta. 
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 ”Media gör ofta en stor grej av minsta teori om vad som kan vara skadligt och negativt   
 för oss, ofta utan att ha vetenskapliga fakta. Det finns säkert en sanning i mycket som     
 publiceras men man får ta det man hör med en nypa salt och gå på sunt förnuft.” 
  
En uppfattning var att det är svårt att sortera all information som media och samhället 
producerar. Att det är svårt att veta vilken information som går att lita på och inte. Vilket gör 
att den kan bli svår att ta till sig. Många får uppfattningen av att informationen, kunskapen 
och forskningen är osäker i frågan. Många efterfrågade därför en mer saklig information och 
debatt på vetenskaplig grund.  

 ”Jag tycker att det är svårt att sortera vad som är verkliga hot och problem och vad som  
 är "skrämselpropaganda". Jag försöker att inte utsätta mig för skadliga ämnen, men det   
 känns som att  man måste vara så påläst för att kunna göra bra val och den tiden och       
 orken att lägga ner på att söka fakta känner jag inte att jag har.” 

Andra kommentarer som förekom var att debatten känns aktuell, att det är positivt att 
förskolorna har börjat arbeta med frågan och att flera har börjat lära sig lite mer i och med 
debatten. Andra kommenterade att det känns som att debatten ”kommer och går” och att det är 
ett ämne som intresserade själva måste söka information om.  

 ”Inte något jag tycker en hör så mycket om, om en inte aktivt själv söker information/    
 debatt. Inom vissa kretsar vanligt förekommande ämne, exempelvis mer ekologiskt         
 inriktade föräldrar osv.” 

4.2 Gravidas uppfattning kring utformningen av kommunikationen

4.2.1 Kommunikation om kemikalier idag 

Här har respondenterna fått fylla i om de själva eller barnmorskan var den som tagit intiativ 
till samtal kring kemikalier, under hälsobesök eller under föräldrarutbildningen. Alternativt 
om frågan inte kommunicerades överhuvudtaget. Fler svar kunde fyllas i. Respondenterna 
kunde också kommentera sitt svar. 86,3 % av svaren visade att frågan inte hade 
kommunicerats med barnmorskan.  

Tab. 2. Kommunikation om kemikalier idag 
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 Det var inte många som menade att de hade fått information från barnmorskan. Sju hade fyllt 
i att de hade fått information från barnmorskan och det var tre stycken som berättade i 
kommentarerna att de hade det. Erfarenheten därifrån var positiv från alla och att det skedde 
på ett sakligt vis. En kommentar var att det är positivt att ämnet lyfts på andra platser än i 
media. 

 ”Blev positivt överraskad att hen tog upp ämnet. Och samtidigt glad att fler då får           
 kunskap om det hela från andra håll än media.” 

Många som kommenterade att de saknade information från barnmorskan, tyckte också att det 
skulle vara positivt om barnmorskan lyfte frågan under besöken. Det var fler som uttryckte att 
det var just ”tråkigt”, ”synd” och ”dåligt” att ämnet inte kommunicerades av barnmorskan. De 
som uttryckte att de själva hade kunskap i ämnet menade att det är viktigt att de som inte har 
det, får det och att en av respondenterna kommenterade att det är en risk med ämnet att det 
delar kunskapsläget i två delar.  
 
 ”Det är ju väldigt synd att det inte tas upp. Jag hade gärna velat få mer info. Risken med 
 ett sånt här informationsämne blir nog lätt annars att det blir en väldigt ojämn                  
 kunskapsnivå bland föräldrar. Redan invigda söker aktivt mer information, och vet man  
 inte förblir man ovetande.” 

Tre av respondenterna påpekade starkt att de inte efterfrågade någon information i ämnet från 
barnmorskan och att det finns så mycket som barnmorskan ska ta upp och informera om, att 
ett till ämne inte behövs. En av respondenterna menade att om barnmorskan ska informera i 
ämnet, ska informationen vara saklig och generell, likt de råd som finns på livsmedelsverket 
kring olika livsmedel. Sen var det flera som inte tänkt på på eller reflekterat över ämnet.  

 ”Den uteblivna informationen är inget jag bryr mig om. Finns nog med andra saker att    
 tänka på under och efter en graviditet”. 

Det var också sex av respondenterna som påpekade att de fått en informationsbroschyr i 
ämnet, det var inget som någon av dem hade lagt större vikt vid, men de kom ihåg att de fått 
någon typ av broschyr, det framkommer inte när, var eller vilken information broschyren 
innehöll.  

 ”Jag har fått en informationsbroschyr men inget samtal och jag tror jag hittar                   
 informationen bättre på andra ställen än hos just den här barnmorskan. Jag upplever inte 
 att det finns så mycket kunskap utöver rutininformationen hos just den här personen.” 

4.2.2  Ska barnmorskan informera eller inte? 
Här fick mammorna svara ”Ja” eller ”Nej” på om de tyckte att barnmorskan ska ge 
information om hur kemikalier i vår vardag kan påverka fostret under graviditeten. De kunde 
sedan kommentera sitt svar. 94,6 % tyckte att barnmorskan ska informera, medan 5,4 % ansåg 
att barnmorskan inte ska informera den gravida. Respondenterna kunde sedan kommentera 
sitt val.En klar majoritet på 94, 6 % menade att barnmorskorna bör informera om hur 
kemikalier i vår vardag kan påverka fostret under graviditeten. 
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Tab. 3. Gravidas åsikter om huruvida barnmorskan ska informera om risker med kemikalier 

Kommentarerna pekar dock på att det inte är helt svart eller vitt i frågan. En klar majoritet av 
kommentarerna bekräftar att respondenterna vill att barnmorskan ska informera. De menar att 
barnmorskan redan kommunicerar andra risker som alkohol och rökning, och att 
kemikalieriskerna kan kommuniceras på samma sätt. Flera resonerar att om det finns en risk 
för fostret så har föräldern rätt att veta detta för att sedan kunna göra egna val utifrån den 
informationen. Flera personer påpekar också att det finns många som inte vet om att det finns 
risker med kemikalier i vår omgivning. Det därför är viktigt att barnmorskan kan påpeka 
detta, så att föräldrarna sedan kan ta beslut kring frågan och även att det är barnmorskans 
ansvar att informera den gravida. 

 ”Det finns mycket information relativt lättillgängligt men det är om man redan vet att     
 man ska leta. Som förstabarnsmamma så är det så mycket så en kanske inte letar upp      
 detta om en inte redan är lite  insatt.” 

Några respondenter var positiva till att barnmorskorna ska informera, men menade samtidigt 
att det finns vissa svårigheter. En svårighet är att informationen och forskningen uppfattas 
som bristfällig och att det därför inte går att basera barnmorskornas kommunikation på ”en 
allmän känsla”. En annan svårighet är att det inte får bli för många ”pekpinnar” från 
barnmorskans håll och att de inte ska ”skapa överdrivna rädslor” hos föräldrarna. En tredje 
svårighet är att tiden hos barnmorskan är knapp och att den behövs till andra frågor än just 
riskkommunikation. Det var några av de svarande som menar att barnmorskan inte ska 
informera om dessa risker, utan menade att det är föräldrarnas ansvar. Barnmorskan ska inte ta 
upp frågan om inte föräldrarna själva väljer att göra det och att informationen, om 
informationen måste finnas, ska ske i broschyrform.  

 ”Tycker inte det är deras uppgift. De ska sätta focus på hur kvinnan och barnet mår. inte 
 oroa i onödan. OM de ska finnas info räcker det med ett litet häfte i väntrummet.” 
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4.2.3 Hur kommunikationen om kemikalier kan förbättras
Frågan var öppen och här kunde mammorna om de upplever en avsaknad av 
kemikalieinformation från barnmorskan, kommentera hur de tycker att barnmorskorna kan 
förbättra sin kommunikation kring riskerna med skadliga kemikalier. Ett av de vanligaste 
svaren var att mammorna efterfrågade samtal om det från barnmorskan på ett eller annat sätt, 
men de flesta efterfrågade information i samband med hälsobesöket/inskrivningen. Det 
vanligaste svaret efter muntlig information, var skriftlig information i form av broschyrer eller 
hänvisningar till andra källor. Denna information ska enligt respondenterna vara saklig och 
lättläst. Samtidigt är det fler som påpekar att informationen inte ska skrämma eller skapa oro 
hos föräldern.  

 ”Det finns nog många som blir väldigt oroliga så det kan vara svårt att kommunicera      
 detta. Att prata om vad man skulle kunna byta ut för produkter och till vad skulle vara    
 bra.”  

Fyra av svaren påpekade att barnmorskorna borde gå på utbildning i frågan för att sedan 
kunna informera och samtala om frågan på ett bra sätt. Två kommentarer menade att frågan 
kan diskuteras i föräldrarutbildningen. Tre av svaren innehöll mer utvecklade svar; ett förslag 
var att både prata om det, skicka med broschyrer och förklara hur kemikalier kan påverka 
fostret. Personen menade att mamman har ett visst ansvar när man bär på ett barn och därför 
ska föräldrarna ges förutsättningar till att vidta åtgärder. Ett annat förslag var att varje besök 
hos barnmorskan kan ha ett eget tema, t.ex. kemikalier, amning och blöjbyte.  

 ”Jag tycker att hen ska fråga om det som en rutin, precis som de frågor om rökning och  
 alkohol. Då märker de vad föräldrarna kan och är intresserade av och så kan de erbjuda  
 information utifrån det. De skulle till exempel kunna dela ut foldrar och tipsa om            
 böcker eller hemsidor för föräldrarna att fördjupa sig via.” 

4.3 Barnmorskans kommunikationsarbete idag
I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna med barnmorskorna att redovisas. 
Resultatet kommer att presenteras i form av hinder och möjligheter för att lättare urskilja 
deras upplevelser av kommunikationen av kemikalier och uppfattningen av hur den kan 
utvecklas. Vilket är frågeställningarna för denna studie. Alla fyra barnmorskor var kvinnor i 
varierande ålder. De hade jobbat mellan 5 - 25 år som barnmorskor.  I resultatet kommer de att 
benämnas som respondent följt av ett nummer. Samtliga fyra barnmorskor som intervjuades 
uttryckte att kemikaliefrågan inte hade något större utrymme under den gravidas besök hos 
barnmorskan och att frågan inte är ett ämne som ingår i arbetsrutiner eller har några skrivna 
eller uttalade riktlinjer. ”Det har ju inte vi i vår metodbok, hur vi ska prata om och hur vi ska 
generellt riktleda, det har vi faktiskt inte” (R:3). Om det däremot kommer upp frågor kan den 
gravida, beroende på barnmorskans eget intresse och kunskap få mer information eller få tips 
om vidare läsning. Riskerna som kommuniceras idag är främst de traditionella riskerna om 
rökning, alkohol och om vissa livsmedel. Den kommunikationen sköts dels via broschyrer, 
men broschyrer börjar minska i antal och istället arbetar barnmorskorna mycket med att 
hänvisa till vidare läsning, till 1177- sjukvårdsupplysningen, men också livsmedelverkets 
hemsida. När det kommer till kemikalier i arbetsmiljö-sammanhang hänvisar barnmorskorna 
till arbetsmiljömedicin i Örebro. Barnmorskorna berättade också att det förekommer att de vid 
frågor hänvisar till naturskyddsföreningen, naturvårdsverket eller kemikalieinspektionen. Alla 
gravida får också vid inskrivning en ”vänta barn bok” som uppdateras varje år, i den finns i 
dagsläget ingen information om hur farliga kemikalier kan skada fostret. Alla första gångs 
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föräldrar blir erbjudna en föräldrarutbildning i v. 30-35. Där kan gruppen ibland få enkla tips 
om kemikalier, till exempel att tvätta alla nya kläder och att se upp med mjukgjord plast. Den 
informationen är mer riktad till det födda barnet.  

4.4 Barnmorskors upplevda hinder

4.4.1 Kemikaliefrågan upplevs som ett känsligt ämne
Kemikaliefrågan upplevs av en del av barnmorskorna som ett känsligt ämne att ta upp och 
prata om. Dels upplevs ämnet som en skuldbeläggning av föräldrarna och det händer också att 
vissa blir irriterade. En av barnmorskorna uttryckte sig att hon ibland känner sig ”som en 
polis” och att även kollegor får en känsla av att ”Nu hoppar hon på mig”. Ämnet uppfattas 
som ”ångestladdat” och att den gravida blir ”misstänkliggjord”. Men också att debatten ibland 
känns överdriven, ”Sen kan jag tycka att det blir lite överdrivet ibland, att man ska ha dåligt 
samvete över allt som man har hemma” (R:4). 

En av de underliggande orsakerna till denna känsla beskrivs som att riskerna med skadliga 
kemikalier kan vara svåra att skydda sig emot, då de finns runt omkring oss. En av 
barnmorskorna hade en stark känsla av att inte vilja oroa den gravida kvinnan, ”vi vill skapa 
trygghet för föräldern och inte skapa mer oro än de redan bär på inför andra saker” (R:1). 
Upplevelsen av att inte skapa en ytterligare oro, är förankrad i att forskningen kring 
kemikalier uppfattas som osäker och opålitlig. Den uppfattningen ligger också till grund för 
inställningen att överhuvudtaget informera den gravida om riskerna med farliga kemikalier.  

”Så kemikalier och ofödda barn, det känns jobbigt utifrån att vi inte vet så mycket, vi vill 
inte skapa någon oro hos föräldern som inte finns där från början /… / Det är mycket kvar att 
göra och mycket forskning innan man kan lämna direktiv till föräldrar om hur dem ska 
göra”. (R:1) 

4.4.2 Brist på arbetsrutiner och riktlinjer
Landstinget i Värmland har inga arbetsrutiner eller riktlinjer om hur barnmorskorna ska 
kommunicera riskerna med farliga kemikalier till gravida, att fostret kan påverkas negativt av 
vissa kemikalier. Frågan är idag inte på något plan inkluderat i barnmorskans arbete. Alla de 
intervjuade barnmorskorna nämnde bristen på arbetsrutiner och riktlinjer i frågan som något 
de ibland saknade i sitt arbete. Just arbetsrutiner var det verktyg som alla de intervjuade 
barnmorskorna efterfrågade.  

 ”Man skulle ju vilja ha lite mer, kanske någon informationsbas, som man lätt kunde gå   
 in och klicka  och få fram informationen lätt, det har ju inte vi i vår metodbok. Hur vi    
 ska prata om hur vi ska generellt riktleda, det har vi faktiskt inte. Men det är kanske        
 något man egentligen skulle behöva ha, jag tror att det kommer bli mer och mer              
 efterfrågat. Så att vi säger samma sak till allihop också! Annars är det ju väldigt              
 beroende på vad man har för kunskaper själv, så det är något som man saknar, ett stöd i  
 det.” (R:3) 

Förutom bristen på arbetsrutiner nämnde barnmorskorna andra faktorer som gör att arbetet 
med att introducera en kommunikation om riskerna med skadliga kemikalier är svår att 
genomföra i praktiken; tidsbrist, det är mycket som barnmorskorna ska prata om med den 
gravida, det finns inget material att tillgå och att det finns en kunskapsbrist hos yrkeskåren. 
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Tidsbristen är något som alla barnmorskor ser som ett problem. Hälsosamtalet som är det 
första mötet med barnmorskan är  30 minuter långt och sker tidigt i graviditeten, i ca vecka 
6-8. Upptäcker kvinnan senare i cirka v. 10-12 att hon är gravid brukar hälsosamtalet ske i 
samband med inskrivningen och då är besöket cirka 45 minuter långt. Alla intervjuade 
barnmorskor upplever att hälsobesöket är ett lämpligt tillfälle att ta upp riskerna med 
kemikalier, men i dagsläget upplever de att det är ont om tid för att kunna göra det på ett bra 
sätt, med kommentarer som ”jag upplever att jag har för lite tid”, ”det är väldigt mycket på 30 
minuter”,”jag förstår bara inte hur vi ska få in det i mitt arbete?” 

Barnmorskorna gav också uttryck för att de saknar ett bra, sakligt, lättillgängligt och 
lättförståeligt arbets- och informationsmaterial som de kan använda för att enkelt kunna föra 
samtal kring denna fråga. Som exempelvis en informationsbas och att det skulle finnas i 
metodboken. Okunskap kring ämnet, både hos sig själva men också i yrkesgruppen som 
helhet ser barnmorskorna som ett hinder och kunskap är något de saknar för att yrkesgruppen 
ska kunna ge tillfredställande råd kring ämnet till gravida.  

 ”jag saknar ju själv kunskap!… Sen att man uppdateras, det kommer ju hela tiden nya    
 metoder och riktlinjer som vi ska förhålla oss till” (R:3).  

4.4.3 Föräldrar upplevs ha litet intresse för frågan
Alla intervjuade barnmorskor uttrycker att de upplever en avsaknad av intresse från den större 
delen av föräldrarna och att det inte är många föräldrar som själva tar upp ämnet för samtal 
och frågor. Händer det att barnmorskorna trots allt har samtal med föräldrarna upplevs de över 
lag okunniga kring ämnet, ”De är lite okunniga om det tycker jag” (R:4). En annan svårighet 
med information kring graviditet och den gravida kvinnan är att det är många olika ämnen och 
risker som ska diskuteras och många gånger upplever barnmorskorna att den gravida kvinnan 
har svårt att ta emot och förankra dessa eftersom att det största fokuset ligger kring 
förlossningen. Speciellt svårt blir det därför att kommunicera frågorna i slutskedet av 
graviditeten, ”De tar inte in, varken kemikalier eller amning eller nått! Utan det är bara fokus 
på att hur de ska få ut där här barnet” (R:4).  

4.4.4 Fokus på det födda barnet 
Landstinget har valt att fokusera kemikalieinformationen till det redan födda barnet och det 
arbetet sköts av BVC. Här får många föräldrar bland annat råd om plast och textilier. Många 
BVC ger också ut broschyren ”Barn och kemikalier” från kemikalieinspektionen. Under vissa 
föräldrarutbildningar diskuteras också ämnet och förbereder föräldrarna för hur de ska hantera 
kemikalier och det nyfödda barnet. Dock är det inte många som går på föräldrarutbildningen, 
det är endast förstagångsföräldrar som erbjuds att delta och uppskattningsvis är det inte ens 
hälften av de tillfrågade som deltar. Utbildningen är också förlagd sent graviditeten, i vecka 
30-35. Här finns det en upplevelse hos barnmorskan att det är viktigt att få in informationen i 
ett tidigt stadie i graviditeten, att graviditeten ska ses som en helhet.   

 ”Jag har ju liksom vart på att vi också ska ge den här broschyren här, eftersom att det      
 handlar också  om under graviditeten. Men då tycker de att ”det gör de ju på BVC, nu är 
 ju det bestämt”, så jag fick  inget gehör för det”. (R:4) 
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4.4.5 Oenighet, okunskap och en toppstyrd organisation
Alla de intervjuade barnmorskorna ger uttryck för en oenighet, både i sin egen arbetsgrupp, 
yrkesgruppen och organisationen som helhet när det kommer till att kommunicera riskerna 
med farliga kemikalier till gravida. Inställningen till frågan inom olika personalgrupperna 
skiljer sig åt mellan barnmorskorna. En av barnmorskorna beskriver att det var 
”kontroversiellt” när hon ville ta upp frågan med sin arbetsgrupp, ”Det va lite känsligt med 
det här med, när jag tog upp det här i min arbetsgrupp från början” (R:2).  Det tyder på att det 
finns andra barnmorskor som inte vill prata om det i rädsla för att skapa en oro hos den 
gravida.  

Det skiljer sig också mellan de intervjuade barnmorskorna hur de väljer att kommunicera 
frågan. Tre av dem tar inte själva initiativ till att prata om riskerna med farliga kemikalier. Har 
det gravida paret själva en fråga så beroende på hur intresserade de är ger barnmorskan 
praktiska råd, eller visar på hur de kan söka sig vidare. Alla barnmorskor beskriver att det ser 
ut på liknande sätt i hela yrkesgruppen, men att det finns barnmorskor som är mer eller 
mindre intresserade av frågan och ger information där efter. En av barnmorskorna upplever 
också att intresset för kemikaliefrågan kan variera beroende på barnmorskans ålder, ”Jag tror 
att det är en generationsfråga, den äldre generationen är kanske inte så inne på det här, jag tror 
många nya har mer intresset, men det är nog väldigt blandat” (R:3). Den fjärde barnmorskan 
har tagit eget initiativ till att tala om riskerna med varje gravid som hon skriver in, ”ja, jag 
nämner det i alla fall, men jag vet inte hur de andra gör, de andra nämner det bara om de är 
intresserade” (R:4). 

Det är inte bara oenighet mellan barnmorskor hur frågan bör kommuniceras. Det finns också 
en oenighet mellan barnmorskorna och organisationen, om när kemikalieinformationen ska 
kommuniceras; när kvinnan är gravid eller när barnet har fötts. Barnmorskorna ger uttryck för 
att chefer och organisationen vill att informationen ska förläggas till när barnet är fött och att 
de är nöjda med hur det fungerar idag.  

 ”Det här med kemikalier, det ligger ju i ropet, jag tror att vi är precis i början och sen är  
 ju sjukvården senfärdig att hänga med liksom.” (R:3) 

Problem i organisationens struktur presenteras också som ett hinder till att förändra 
arbetsrutiner och för att börja informera de gravida mer om kemikalier. En av barnmorskorna 
berättar att varje landsting bestämmer vad som ska stå i barnmorskans metodbok, men att det 
generellt är lika över hela landet. Det är mödravårdsöverläkaren som vid ett nationellt möte 
arbetar fram nya riktlinjer. Ska det därför kunna planteras i den lokala verksamheten bör dessa 
riktlinjer vara på nationellt plan. Det är också svårt att som barnmorska komma med förslag 
på hur verksamheten kan förändras eller styra hur arbetet kan föras framåt, då de är styrda 
uppifrån hur arbetet ska fungera.  

 ”Om man verkligen vill genomföra någonting, då gäller det liksom att säga det på ett      
 sådant sätt som gör att chefen tar det till sig… och då går det bra! Man kan inte komma  
 underifrån och liksom…(gör en rörelse med händerna, nerifrån och upp).” (R:2) 

Det finns också en enighet bland de intervjuade barnmorskorna att det ligger mycket 
okunskap kring ämnet. Både hos dem själva, men också hos yrkesgruppen och organisationen 
som stort. De uttrycker att ”jag är ingen expert” och ”jag saknar själv kunskap”. ”Okunskap” 
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Nämns av flera barnmorskor som en orsak till att många inte väljer att själva lyfta ämnet, ”det 
är säkert okunskap, och att de inte är intresserade. Sen finns det säkert dem som är 
jätteintresserade och informerar” (R:3). Många upplever också att det känns obekvämt att 
samtala om det överhuvudtaget. Okunskapen gör också att de inte är speciellt intresserade av 
frågan.  

  
4.5 Barnmorskors upplevda möjligheter

4.5.1 Positiv inställning
De intervjuade barnmorskorna var alla överens om att det i det stora hela ingick i deras arbete 
att informera gravida om riskerna med kemikalier. Alla menade också att frågan bör 
diskuteras och att det är ett viktigt ämne att förmedla till den gravida kvinnan. Barnmorskorna 
visade också på att de hade grundläggande kunskap om effekterna av skadliga kemikalier och 
hur man med enkla medel kan minska den värsta exponeringen av skadliga kemikalier. 

 ”Det är jätteviktigt att vi lyfter den här frågan… Det är ju så att, det måste vi ju kunna    
 hitta ett sätt att få in det här! Ett bra sätt. Och då kanske inte jag måste tänka ut dem        
 sätten? Det kanske någon annan kan göra? (skratt).” (R:2) 

4.5.2 Oron behöver inte vara negativ
Trots att det finns uttryck för att många barnmorskor upplever ett problem med att prata om 
frågorna i rädsla att skapa en oro hos det gravida paret, så tyckte majoriteten av de intervjuade 
barnmorskorna att de inte såg det som problematiskt att potentiellt skapa ytterligare en oro 
hos föräldrarna. De menar att oro och graviditet hör ihop, att de blir oroliga så fort de blir 
gravida. Oron kommer även om inte barnmorskan nämner det och att riskerna med farliga 
kemikalier är något som de behöver få reda på.  

 ”Oron hör nog till lite till graviditeten och själva föräldraskapet. den försvinner ju inte    
 efter att barnet har fötts, utan den blir nästan starkare. Så det kan jag väl tycka att oro,     
 till ett visst mått så man kan hantera det, finns nästan hos alla som väntar barn på något  
 sätt.” (R:3) 

Alla var också överens om hur de tyckte att informationen och kommunikationen kring 
riskerna ska se ut och vad barnmorskans roll ska vara. Den bör ske i form av lätt rådgivning, 
tankeväckande och en fras som användes mycket var ”så ett frö”. Alla talade om att det är 
viktigt att ”informera på rätt sätt”. Andra kommentarer som användes var ”Ge dem kunskap 
till att söka annan kunskap”, ”Folk ska kunna göra egna val”, ”Hänvisa till var man kan läsa 
mer”, ”väcka tanken lite mer” och ”Det ska vara på ett sakligt sätt”. Kommentarerna visar på 
att barnmorskorna inte vill lägga sig i föräldrars val och säga åt dem exakt hur de bör leva, 
men samtidigt försöka att lätt påverka dem i en viss riktning. 

 ”Frågan hur man hanterar oron och pratar liksom att, man ska ju inte sitta och ha någon  
 propaganda om hur farligt det är, för då skulle man ju inte våga andas nästan. det ska      
 vara på ett sakligt sätt, och om dem skulle vara mer intresserade så man säger det på ett  
 sakligt sätt. och att man då kan hänvisa till var man kan läsa mer om det… men det ska  
 ju vara på ett sakligt och att det naturligtvis, de ska ju inte bli skrämda av det! Utan mer 
 att mycket bygger ju på att föräldrarna är de själva som väljer. En liten grund kanske      
 man kan prata om, om du förstår vad jag menar?” (R:3)  
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4.5.3 Möjliga verktyg för att utveckla arbetet
Barnmorskorna upplever att det finns många olika verktyg att ta till för att underlätta 
kommunikationen om riskerna med farliga kemikalier. Verktygen är av varierande slag och 
kan grovt delas upp i ”praktiska verktyg” och ”organisations-verktyg”. I organisations-
verktyg ingår organisationssatsningar och en potentiell förändring i arbetsmodeller, men även 
kunskapssatsningar på barnmorskorna. Här finns de verktyg som barnmorskorna i störst 
utsträckning efterfrågade. Dessa är en utarbetad arbetsrutin och klara riktlinjer i frågan. Men 
också utbildning och fortbildningsdagar med uppdatering av kunskapen. Alla barnmorskor var 
också överens om att mer samtalstid skulle stärka kvaliteten på samtalen.  

Till praktiska verktyg räknas verktyg som barnmorskan kan använda i sitt arbete för att lättare 
kommunicera riskerna. Först och främst att frågan finns med i basprogrammet och att frågan 
därmed finns med i barnmorskans handbok/metodbok. Men också att det finns med som 
sökord i den dokumentations-mall som barnmorskorna använder. De efterfrågar också en 
informationsbas där barnmorskan lätt kan hitta relevant information att delge, men också för 
att svara på frågor som kommer. Där till nämns också ett konkret, vetenskapligt grundat 
material som barnmorskan kan ge till dem gravida i broschyr-form eller dit barnmorskan kan 
hänvisa vidare. En av barnmorskorna ansåg att kemikalieinspektionen är en bra källa för detta 
ändamål. En annan barnmorska menade att landstinget kunde ta hjälp av Selma-studien för att 
hänvisa till och även använda deras resultat. Två av barnmorskorna nämnde också att frågan 
borde finnas representerad i ”Vänta barn-boken” som alla gravida får. En barnmorska menade 
att landstinget kan ta till andra medel, till exempel utnyttja den informationsavdelning som 
finns och som jobbar med att ta fram informationsmaterial. Till exempel kan man jobba med 
att ta fram affischer i väntrummen och broschyrer. Men också att det finns möjlighet med 
utställningar i samband med väntrummen, där tips och råd kan representeras av till exempel 
produkter och korta texter som förklarar problemet.  

4.5.4 Frågan börjar ta plats
Landstinget i Värmland har börjat lyfta frågan och visade det bland annat genom att de i 
höstas hade en dag om kemikalier kopplade till barn och graviditet, som alla barnmorskor 
gick på. Föreläsningen var främst inriktad på arbetsrelaterade kemikalier och det var inbjudna 
föreläsare från arbetsmiljömedicin i Örebro. Även föreläsare från Selma-studien talade om 
hur foster påverkas av kemikalier i vår vardag. Frågan har också börjat etablerats på BVC, där 
många föräldrar får broschyren ”Barn och kemikalier” från kemikalieinspektionen och BVC-
sjuksköterskan kan informera om hur barnet kan påverkas av kemikalier i vår omgivning.   

 ”Sen brukar det komma upp mer på BVC lite grann, när man pratar om det här med        
 mjukplast och  om man nu inte ammar och ger ersättningar och man ska tänka på det här 
 med nappflaskor och sånt. Så BVC har ju lite mer såna broschyrer om sånt då, och          
 information som man ger ut då.” (R:3)  

Selma-studien har också haft ett visst avtryck hos barnmorskorna i Värmland. Flera av 
barnmorskorna nämner att studien har haft betydelse för landstingets arbete med frågorna. En 
av barnmorskorna som har varit med från uppstarten av studien uttrycker att det haft en stor 
påverkan på hennes syn på kemikalier och att hon har lärt sig väldigt mycket. 

 ”Det här är ju väldigt väl förankrat hos oss, eftersom att vi har vart med i den här            
 Selma-studien /…/ Jag känner mig väldigt delaktig i Selma-studien.” (R:2) 
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4.5.5 Intresserade barnmorskor visar på möjliga vägar
Två av de intervjuade barnmorskorna visade också större intresse för frågan och hade på olika 
sätt tagit egna intiativ till att förmedla frågan till de gravida. Den ena barnmorskan har på eget 
intiativ beslutat att informera alla gravida om riskerna vid hälsosamtalet eller inskrivningen. 

 ”Jag försöker förmedla det till mammorna att det är viktigt att du tar reda på vilka            
 som kan vara farliga för dig. Jag nämner det och säger att de måste gå in på både            
 livsmedelsverket för det här med maten och sen kemikalieinspektionen och 1177            
 är ju våran hemsida för sjukvården och där  står det ju, finns det ju också om 
 kemikalier och graviditet. Kemikalier och barn, de allra enklaste                         
 tipsen om man säger så.” (R:4) 

Den andra barnmorskan har vid den öppna förskolan i anknytning till verksamheten försökt 
att byta ut de värsta leksakerna mot bättre alternativ, försöker att informera föräldrarna om att 
undvika plast i stor utsträckning och speciellt i anknytning till varm mat. Hon och en annan 
kollega har planer för en utställning i anknytning till väntrummen som ska handla om skadliga 
kemikalier, vart man kan hitta dem och vad man kan välja istället.  
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5 Diskussion  
I denna diskussion kommer studiens resultat diskuteras i relation till forskningsfrågan, det 
teoretiska ramverket och tidigare forskning. Upplevelser av kommunikationen och 
uppfattningen kring hur kommunikationen kan utvecklas mellan barnmorskorna och de 
gravida kommer diskuteras i förhållande till teorier om risksamhället och riskkommunikation.  

Både barnmorskorna och de gravida fick svara på hur de upplever debatten om kemikalier. 
Resultatet tyder på att det finns problem i kommunikationen om skadliga kemikalier, risker 
och dess forskningsresultat. Hur dessa förmedlas mellan olika parter i samhället. Ett problem 
som finns i rapporteringen av risker är att vi lever i ett ständigt brus av hur vi är utsatta för 
olika risker. Både barnmorskorna och svaren från enkäten visar på  detta. Här finns uttryckt  
att det är svårt att sålla i informationsflödet kring alla risker som finns, om vad som är mer 
eller mindre riskfyllt. Det visade sig att det finns starka känslor hos många att vi idag ska vara 
rädda för allting och att allt vi gör utgör en risk. Att det sällan inträffar någonting, eller att det 
är svårt att se samband mellan handling och effekt gör att budskapet om risker urholkas.  

Många av de i studien som känner en oro inför sitt barns utsatthet hade på något sätt vidtagit 
åtgärder för att skydda sig, vilket är på det sätt som ”risksamhället” är uppbyggt. 
Riskteoretiker som Beck (2000) har med sin teori om risksamhället uppmärksammat oss på 
att vi lever i ett samhälle där vi ständigt är utsatta för risker. Vilket innebär att samhället är 
konstruerat så att vi ska vara oroliga och rädda inför det som kan hända oss. En medvetenhet 
om risken gör att vi kan minska chansen att råka ut för biverkningarna av det risken 
föranleder. Samtidigt som vi blir medvetna och kanske minskar chansen för att råka illa ut, 
kan vi också få mer att oroa oss över när vi vet vad som kan hända oss. Något som kom fram i 
resultatet var att det var många som kommenterade att de inte orkade bry sig om risken med 
skadliga kemikalier. Orsaken var bland annat att de inte hade någon kunskap i ämnet, de vet 
helt enkelt inte vad de ska vara oroliga över. Detta visar på att det är bekvämt att inte veta 
någonting, då slipper man oron och behöver inte ändra någonting i sin vardag. Det kan ses 
som en motreaktion till risksamhället, där vi idag ska vara medvetna om risker och ska ha 
strategier för att minska vår utsatthet mot dessa. En fråga som därför är viktig att ställa sig är 
därför om samhällsinstitutioner och myndigheter har rätt att skapa denna oro hos 
medborgarna, exempelvis genom att barnmorskorna i detta fall informerar föräldrarna om att 
det finns farliga kemikalier i vår omgivning? Eller har föräldrarna rätt att vara omedvetna och 
därmed inte ha någon oro? Varje individ har rätt till sina egen känslor, men känslor och 
kunskaper förändras också över tid. Samtidigt har kemikalierisken nått media och den 
allmänna debatten, vilket gör att föräldrarna som inte vet om risken, med stor sannolikhet 
kommer att nås av information inom en snar framtid. Att kommunicera risken handlar också 
om att skydda barnet och främja dess framtida hälsa. Biverkningarna från exponeringen av 
kemikalier har också visat sig vara samhällsekonomiskt belastande då forskning visar på att 
hormonstörande ämnen kostar EU 157 miljarder Euro varje år (Trasande et al. 2015). Detta 
talar också för att det är viktigt att arbeta för att minska exponeringen av skadliga kemikalier. 
Både barnmorskorna och många svar från enkäten visade också att det finns starka åsikter 
som menar att alla föräldrar har rätt att känna till de risker som är påtagliga under 
graviditeten, men att var och en bestämmer själv vad man vill göra med den informationen. 
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Den allmänna kemikaliedebatten har som sagt nått medborgarna och återfinns på olika 
plattformar. Media, organisationer och sociala medier är några exempel. Dock har inte 
debatten riktigt fått fäste politiskt och på samhällsinstitutioner som landstinget. Detta kan få 
negativa konsekvenser då information lätt kan förvridas, bli partisk och egna tolkningar kan 
göra att informationen kan hamna långt bort från den sanning man vet om. Det framkom i 
undersökningen att både gravida och barnmorskor upplever att debatten, som den ser ut idag, 
är svår att lita på och att det är det är svårt att sålla vad som är korrekt och inte. Media-
tekniken med snabba informationsflöden underlättar också för denna typ av debatt och 
tolkningar. Commission of the European Communities (2000) menar att media har gjort att 
riskerna nu når många fler men att man i informationsflödet inte hinner med att värdera dessa. 
Detta är det Beck (2000) menar är det som kännetecknar risksamhället, att det är vi som 
individer och inte staten som ska tolka och värdera risker för att sedan ta beslut om hur de ska 
hanteras. Resonemanget kan kännas igen i och med att landstinget som institution inte har 
några rutiner kring hur riskerna med kemikalier under graviditeten ska behandlas. Här finns 
en rädsla av att skrämma och oroa den gravida kvinnan, men det ligger också i att föräldrarna 
har eget ansvar att informera sig, tolka och hantera risken på egen hand, vilket resultatet från 
intervjuerna och enkäterna visade på. Generellt finns det två läger av åsikterna i resultatet, de 
som menar att det är staten som ska informera och värdera riskerna åt oss och de som menar 
att vi som individer har ett eget ansvar att skaffa oss den kunskap vi behöver för att själva ta 
ställning.  

Enligt Beck (2000) är det vetenskapen som styr vårt samhälle och vi förlitar oss på att det är 
där som vägledning och kunnande om risker finns samlade. Men den differentiering som idag 
finns bland vetenskapen är en orsak till att osäkra och tillfälliga vetenskapsresultat har ökat i 
antal (Warg 2010). Barnmorskor, som yrkesgrupp, är inte experter på hur skadliga kemikalier 
kan påverka fostret under graviditeten. Barnmorskan är däremot en myndighetsperson och en 
del av den medicinska vetenskapen, som är ett område med auktoritet. Skulle frågan 
kommuniceras av barnmorskan skulle därför debatten sannolikt nyanseras, få större förståelse 
och upplevas av fler som att frågan har vetenskaplig grund.  

Skadliga kemikalier är idag något som är mycket svårt att skydda sig emot då dessa finns i 
stort sett överallt i vår omgivning. Här pekade svaren på att gravida och barnmorskorna tycker 
att kemikaliefrågan är jobbigt just  för att det är svårt att skydda sig emot risken. 
Barnmorskorna menade att det i deras arbete finns en svårighet i att kommunicera frågan 
eftersom det till skillnad mot andra risker inte går att skydda sig emot och därför kan detta 
skapa en stor oro hos föräldrarna. Bland kommentarerna från enkäten var just detta en av de 
vanligaste åsikterna om varför de tycker det är speciellt jobbigt med  kemikaliefrågan. Det 
finns en frustration över att myndigheter och kemikalieindustrin har lagt på varje individ att 
skaffa sig den kunskap som krävs för att veta vilka produkter som är ofarliga och vilka som 
bör undvikas.Det borde vara lagstiftning och myndigheter som kontrollerar att inget farligt 
finns ute för försäljning,.Beck (2000) menar att detta är karakteristiskt för risksamhället, att 
staten och makthavare utsätter medborgarna för risker som inte går att skydda sig emot, att vi 
alla är utlämnade åt dem. Skadliga kemikalier som finns runt omkring oss i vår vardag är 
exempel på en sådan risk, där staten egentligen legitimerar att företag får sprida skadliga 
ämnen ut i samhället och där medborgarna har svårt att skydda sig mot effekten av detta.  

Enligt barnmorskorna finns det också en oenighet om de ska eller inte ska kommunicera 
kemikalierisker med den gravida kvinnan. Även här finns känslan hos en del av yrkeskåren att 
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forskningen är otillräcklig och att barnmorskorna har en känsla av att inte vilja oroa kvinnan. 
Men det finns forskning som visar på samband mellan exponering och skador som 
uppkommit (Bergman et al 2013). En nyfödd bebis har ca 300 industrikemikalier i blodet 
vilket visar att även foster blir exponerade och därmed också utsatta för kemikaliernas 
effekter (Bergman et al 2013). Forskningen med kemikalier är speciellt komplicerad och svår 
att forska på, vilket gör att resultaten kan verka osäkra och ofullkomliga för en berörd 
allmänhet som inte har någon djupare kunskap i ämnet. Forskningen är svår bland annat 
eftersom  vi blir utsatta för en otroligt stor mängd kemikalier dagligen. Det gör det svårt att 
bevisa att ett symptom är orsakat av en specifik kemikalie. Hormonstörande ämnen är det som 
är speciellt riskfyllt för foster eftersom att de under fostertiden utvecklar och kodar händelser 
för det kommande livet. Det finns mycket forskning kring hormonstörande ämnen och dess 
effekter på oss, men det är som sagt svårt att bevisa sambanden (Bergman et al 2013). 
Eftersom att resultaten starkt pekar på att både gravida och barnmorskorna har en känsla av att 
forskningen är otillräckligt, har forskningen och experter misslyckats med att kommunicera 
riskerna på ett sätt som är förståligt för allmänheten. Warg (2010) menar att det är mycket 
viktigt för en god riskkommunikation att experter kan förmedla risken på ett förståligt sätt för 
att budskapet ska kunna mottas.  

Processen fram till ett beslut om förbud eller restriktioner för enskilda kemikalier tar mycket 
lång tid och kostar också mycket pengar (Kemikalieinspektionen 2014). 
Försiktighetsprincipen är det verktyg som skulle kunna användas mer för att minska mängden 
farliga kemikalier i samhället (Commission of the European Communities 2000). Men 
principen används inte i speciellt stor utsträckning för att reglera förekomsten . Dock bör 
försiktighetsprincipen träda in enligt den definition som finns (General Assembly 1992). Även 
om bristen på vetenskapliga bevis upplevs som ett hinder för att kommunicera riskerna med 
skadliga kemikalier, är forskningen ändå så pass säker på riskernas existens att det legitimerar 
användningen av försiktighetsprincipen. Även om inte Sverige eller EU använder 
försiktighetsprincipen för att reglera enskilda kemikalier i stor utsträckning, så kan Sverige 
och landstingen använda detta som bakgrund för att kommunicera riskerna med föräldrar eller 
blivande föräldrar, just för att minimera fosters exponering av skadliga kemikalier. Bevisligen 
blir foster exponerade av ämnen under graviditeten och mycket visar att en del av dessa kan 
ha skadliga effekter (Bergman et al 2013). När det kommer till de hormonstörande 
kemikalierna är det just under kritiska tidpunkter i utvecklingsprocessen som risken är störst, 
alltså i fosterstadiet. Det vi vet idag om hormonstörande kemikalier legitimerar därför 
landstinget att använda försiktighetsprincipen för att kommunicera denna fråga med den 
gravida kvinnan.  Ett bevis på att det är möjligt är Danmark, som redan kommunicerar och 
lyfter denna fråga. Undersökningar som miljøstyrelsen i Danmark har genomfört visar att 
deras arbete har fått effekt, då fler är medvetna om riskerna som finns med kemikalier under 
graviditeten samtidigt som de menar att de behöver jobba mer för att ytterligare öka 
medvetenheten hos befolkningen och främst kvinnor i barnafödande ålder (Miljøstyrelsen 
2015). Det finns också studier som visar på att riskkommunikation om kemikalier under 
graviditeten är viktigt för att öka medvetenheten om problemet, men också för att minska de 
negativa hälsoeffekter som kommer av exponering (Grason och Misra 2009). Det finns också 
studier som visar att det är viktigt att övervinna den bristande oron som finns hos gravida för 
att kunna arbeta mer effektivt och strategiskt med frågan. Men också att sjukvården som en 
pålitlig källa spelar en viktig roll i att förmedla risker med skadliga kemikalier (Barret et al 
2014). Detta visar att mycket talar för att barnmorskan som yrkesgrupp är rätt person att 
kommunicera dessa risker.  
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Landstinget i Värmland har valt att inte kommunicera kring riskerna med skadliga kemikalier 
till kvinnor under graviditeten. Resultatet visar på att de intervjuade barnmorskorna saknar 
riktlinjer och arbetsrutiner kring frågan, samtidigt som enkätsvaren visar att näst intill alla 
svarande anser att barnmorskan bör kommunicera denna fråga med den gravida kvinnan. Det 
finns alltså en enhetlighet mellan de gravida och barnmorskorna. Båda efterfrågar en 
kommunikation kring ämnet. Men organisationen i stort har valt att inte lyfta frågan. Warg 
(2010: 59f) har angivit några viktiga punkter som en förutsättning för en god och effektiv 
riskkommunikation. Resultatet från denna studie ska nu appliceras på dessa för att se hur 
förutsättningen och möjligheterna är för barnmorskorna i Värmland att föra en god och 
effektiv riskkommunikation om skadliga kemikalier med gravida.  

1. Snabb och korrekt information ska kommuniceras till de berörda. En orsak till varför det är 
viktigt är för att andra aktörer inte ska hinna före och förvrida eller förmedla en mindre 
korrekt information. Här har landstinget i Värmland valt att inte informera den berörda 
gruppen (gravida) om risker som finns med kemikalier under graviditeten. Nu har andra 
aktörer som media, bloggar, sociala medier och organisationer hunnit före. Att inte staten och 
myndigheter väljer att kommunicera risken kan vara en orsak till att många känner förvirring 
och uppfattar forskningen om riskerna med kemikalier som osäker.  

2. Medias informationsbehov ska tillfredsställas, då finns en större chans att informationen 
blir korrekt. Denna punkt hör ihop med den första punkten. Media vill ofta belysa båda 
sidorna av en fråga men det får ofta en negativ effekt genom att en okunnig allmänhet 
uppfattar det som att forskningen är osäker. Eftersom landstinget  har valt att inte 
kommunicera frågan så har media hunnit före och tolkat risken på egen hand.  

3. Det är viktigt att det inte finns någon dold agenda i riskkommunikationen. Att alla risker 
och negativa aspekter kommuniceras. Stor vikt bör läggs på öppenhet, om det kommer fram 
att aktören haft en dold agenda eller undanhållit något förlorar aktören snabbt trovärdighet. 
Det finns en tanke hos landstinget och en uppfattning hos många barnmorskor att inte oroa 
gravida om risker som finns under graviditeten. De har på så sätt kanske ingen dold agenda, 
men de väljer samtidigt att strategiskt inte tala om dessa risker och undanhåller information 
som är av vikt under graviditeten. Landstinget har på det sättet ingen öppen agenda och de 
väljer att undanhålla information, vilket gör  att informationen för tillfället inte är behandlas 
på ett tillfredställande sätt för god riskkommunikation. 

4. Personligt möte är viktigt i kommunikationen. Då kan bland annat frågor och funderingar 
rätas ut. Barnmorskan är den person som möter den gravida kvinnan redan tidigt under 
graviditeten och kan därför göra en viktig insats genom detta personliga möte. 

5. För att minska risken och dämpa oro bör åtgärder redovisas.  Det finns många bra och enkla 
tips för den som vill minska sin exponering. Till exempel innehåller vissa produkttyper mer 
farliga kemikalier än andra. Detta kan barnmorskan informera om, eller visa vart den gravida 
kan söka sig vidare för mer detaljerad information.  

6. Riskkommunikation förvandlas lätt till riskinformation. Därför är det viktigt att alla berörda 
är delaktiga i kommunikationen. Det personliga mötet som barnmorskan har med den gravida 
är en mycket god förutsättning för att bjuda in till deltagande.  
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7. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad allmänheten anser vara viktigt och 
informationens relevans för den berörda gruppen. Man ska vara uppmärksam på krav och 
behov från målgruppen. Riskerna med kemikalier är i allra största grad aktuell även under 
graviditeten då fostret ständigt utvecklas. Forskning visar att hormonstörande ämnen lätt kan 
störa dessa processer. Därför är det viktigt att den gravida får kunskap om detta för att kunna 
minska sin exponering under graviditeten. Resultaten från enkäten visade  att det finns ett 
mycket stort behov hos gravida att få ta del av riskkommunikation om kemikaliernas effekt 
under graviditeten. Över 94 procent av de tillfrågade i enkäten svarade att de tycker att 
barnmorskan ska ta upp frågan med den gravida. Även barnmorskorna var överens om att det 
låg som deras arbetsuppgift.  

8. Tillit och trovärdighet är viktigt för den som ska kommunicera en risk. Kasperson et al 
(1992) menar att engagemang, kompetens, omsorg och förutsägbarhet är viktiga komponenter 
för att bygga tillit. Barnmorskan har goda förutsättningar att uppfylla alla dessa. Engagemang 
från båda parter kan skapas genom det personliga mötet. Barnmorskans jobb är  att värna om 
både den gravida kvinnans  och fostrets hälsa och därur kan också ett engagemang för frågan 
byggas. Idag har barnmorskorna begränsad kompetens i frågan.Samtidigt har landstinget 
börjat arbeta med frågorna med till exempel en utbildningsdag, vilket är en början på en 
kompetenshöjning. Samtidigt behövs inte expertkunskap för att kunna förmedla denna risk. 
Barnmorskan i sin yrkesposition förmedlar ofta en känsla av omsorg redan från början. Att 
visa att risken kommuniceras i omsorg för fostret och den gravida kvinnan är extra viktigt. 
Förutsägbarhet handlar om att parterna inte ska svaja i sitt förhållningssätt. Här är det därför 
viktigt att tänka på att frågan kommuniceras på samma sätt av alla barnmorskor och att det 
finns en enhetlighet mellan kollegor och organisation kring frågan. Riktlinjer och 
arbetsrutiner i frågan är därför viktigt. Samtidigt är det utöver dessa fyra punkter viktigt att 
tänka på att tillit och trovärdighet kommer genom det dagliga arbetet och att det ska ingå i de 
dagliga arbetsrutinerna. Warg (2000) påpekar att om det finns en utarbetad arbetsrutin kring 
riskkommunikation stärker det också förtroendet och tilliten. Detta saknar landstinget. 

9. Tänka på attityden till den som kommunicerar risken, i detta fall attityden som finns mot 
landstinget och barnmorskor. I resultaten av enkätundersökningen framkom inte att det finns 
någon negativ association till barnmorskor eller dess yrke. Istället framkommer det att 
barnmorskan som myndighetsperson är rätt person att kommunicera detta till den blivande 
mamman.  

10. Det är av betydelse att titta på individuella attityder och uppfattningar hos målgruppen 
kopplade till risken. Men också hur man tror att resten av målgruppen uppfattar risken. När 
kommunikationen ska konstrueras är det därför idé att titta på detta för att kunna nå ut på 
bästa sätt. Eftersom att landstinget inte har börjat kommunicera kemikalierisken än, finns det 
chans vid en eventuell uppstart undersöka detta.  

11. Titta på vilka attityder som finns hos målgruppen i hur man reducerar risken. Resultat från 
enkäterna visar att det finns åsikter om att det är svårt och att det finns en viss ovilja att 
förändra sitt sätt att leva för att minska exponering av skadliga kemikalier. Här är det viktigt 
att kommunikationen fokuserar på att det inte behöver till stora förändringar och att det finns 
enkla lösningar.  
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Modellen visar att landstinget och barnmorskor har goda förutsättningar och möjligheter att 
föra en god riskkommunikation om skadliga kemikalier till gravida. Några av punkterna har 
de redan missat i och med att de valt att inte kommunicera riskerna, men modellen visar att 
barnmorskor som yrkesgrupp med fördel kan föra denna kommunikation. Dock framkom det i 
resultatet att barnmorskan ser många hinder för att kommunicera på ett tillfredställande sätt. 
Det är bristen på arbetsrutiner, riktlinjer och arbetsmaterial. Men också okunskap och en stor 
tidsbrist. Även den allmänna upplevelsen och debatten kring ämnet försvårar. Samtidigt tyder 
resultatet på att det finns en gemensam vilja hos båda parterna att utveckla 
kommunikationsarbetet. Här har landstinget som organisation något att arbeta med. 
Uppenbarligen finns det ett behov av att landstinget bör ta upp frågan och börja föra en 
riskkommunikation kring den. Warg (2010) menar att det är viktigt att tillgodo se 
allmänhetens behov av kommunikation kring risker och i detta fall har det visat sig att 
landstinget är en lämplig aktör för att föra denna riskkommunikation.  
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6 Slutsatser och förslag till framtida studier
6.1 Slutsatser
Slutsatser som kunde konkluderas från denna studie är att det finns problem kopplade till 
debatten om kemikalier som påverkar kommunikationen i ämnet. Att dagens sätt som gravida 
och barnmorskan kommunicerar riskerna om kemikalier inte fungerar tillfredställande och att 
nya arbetssätt bör utarbetas. Ur detta kunde flera slutsatser dras.  

Upplevelserna som gravida och barnmorskor har är att många upplever att forskningen kring 
ämnet är osäker och att media och den allmänna debatten gör det är svårt att veta vad man kan 
lita på och inte. Det är också många som har upplevelsen av att ”allt” vi gör utgör en risk och 
att de därför inte orkar ta till sig budskapet om risken med skadliga kemikalier. Då många har 
svårt att se samband mellan risken och effekter av den, gör detta att riskernas budskap 
urholkas. Vilket gör det svårt att kommunicera risker med kemikalier på ett bra sätt. Både 
barnmorskor och de gravida ser ett problem i kommunikationen och det är att ämnet lätt 
skapar en oro hos den gravida kvinna, vilket många har en uppfattning av är ett problem. I och 
med detta uppfattas ämnet som jobbigt, skrämmande och svårt att kommunicera. Samtidigt 
var större delen  av de svarande i enkäten och samtliga barnmorskor positiva till att ämnet ska 
få större utrymme. Alla intervjuade barnmorskor upplever en avsaknad av just arbetsrutiner 
och riktlinjer för att kunna kommunicera riskerna med kemikalier. De menar att landstinget 
bör lyfta frågan och utarbeta ett arbetssätt kring denna kommunikation. Samtidigt kunde det 
urskiljas att organisationens struktur med ett toppstyre utgör en svårighet för barnmorskorna 
att själva ta initiativ till utveckling av nya arbetssätt. Utöver brist på arbetsrutiner, riktlinjer 
och arbetsmaterial upplever barnmorskorna tidsbrist, okunskap och brist på engagemang från 
barnmorskor i yrkeskåren och organisation som hinder till att kommunicera denna risk.  

Idag är kommunikationen om skadliga kemikalier mellan gravida och barnmorskor näst intill 
obefintlig, men det finns en vilja att utveckla den. Dock föreligger det ett stort glapp i 
uppfattningen av varandras behov av en kommunikation. Barnmorskorna upplever att behovet 
är litet hos gravida och de gravida ser inte att barnmorskorna har något intresse. Dock svarade 
över 94 % av de gravida att riskerna bör kommuniceras av barnmorskan under besök på 
MVC. Även de intervjuade barnmorskorna var överens om att de som barnmorskor bör 
kommunicera denna risk. Idag är det ingen av dem som kommunicerar frågan, trots att båda 
parter ”vill” och anser att frågan är relevant att kommunicera. Alltså är båda parterna överens 
om att barnmorskorna och  landstinget bör utarbeta arbetsrutiner och riktlinjer för hur 
barnmorskorna framöver ska arbeta med denna risk. Studien visar också att barnmorskan som 
yrkesgrupp med fördel bör vara de som kommunicerar riskerna med skadliga kemikalier till 
den gravida kvinnan. Barnmorskorna och gravida är även överens att om riskerna ska 
kommuniceras av barnmorskan, så ska kommunikationen vara saklig och baseras på 
vetenskapliga bevis. Kommunikationen bör också bestå av enklare information och vara 
”tankeväckande” som gör det lätt för föräldrarna att söka sig vidare för mer information. De 
hänvisningar som barnmorskan gör ska ske till en statlig eller myndighetskälla, exempelvis 
kemikalieinspektionen. Frågan kan också lyftas på andra sätt, som i barnmorskornas 
metodbok, i ”vänta barn boken”, informationsmaterial, alternativa informationssätt som 
affischer och utställningar. Det finns även positiva exempel som visar att det finns möjligheter 
att kommunicera riskerna på ett bra och korrekt sätt. En av barnmorskorna har på eget intiativ 
börjat kommunicera frågan och Danmark visar på att det finns goda förutsättningar för en god 
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riskkommunikation om skadliga kemikalier. Sverige kan också med hjälp av 
försiktighetsprincipen lyfta frågan och börja kommunicera den. För att ta det säkra före det 
osäkra.  

6.2 Förslag till framtida forskning
Studiens resultat pekar starkt åt att det finns en efterfrågan hos gravida och barnmorskor att 
kommunikationen mellan dem ska utvecklas. Dock är studiens urval relativt litet, vilket gör 
att den statistiska säkerheten för studien sjunker. Av sökningar som jag har gjort framkommer 
inte att någon liknande studie har genomförts och därför är studien till synes ensam i sin 
karaktär. Därför är det av stort intresse för fortsatta studier kring ämnet för att först och främst 
statistiskt säkerställa resultatet, men också studera närmare hur riskkommunikationen mellan 
gravida och barnmorskor kan utvecklas på ett tillfredställande sätt. Det framkom också i 
studien att ämnets kommunikation inte fungerar mellan experter, media och allmänhet. Där 
skulle också fortsatt forskning kring hur debatten kan utvecklas för att budskapet om risken 
kan förmedlas på ett tillfredställande sätt.  
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Bilagor

Bilaga I - Intervjuguide  
• Namn och vart jag kommer ifrån  
• Om studien  
• Fråga om personen har läst informationsbrevet? (Lämna ut det) 
• Fråga om det är det går bra att jag spelar in samtalet  
• Berättar att personen och dess arbetsplats är anonym och kommer inte kunna spåras i 

studien  
• Du kan när som avbryta din medverkan utan att lämna någon förklaring.  

Intervjun kommer att fokusera på skadliga kemikalier med fokus på hormonstörande 
kemikalier som finns i vardagsprodukter och livsmedel, ex. hygien, kläder, möbler, bygg, 
elektronik osv.   
Det är inget kunskapstest. Utan jag är intresserad av dina erfarenheter och tankar kring ämnet. 
  
Frågor  

Hur länge har du arbetat som barnmorska? I mödrahälsovården? På din nuvarande 
arbetsplats?  
Arbetar du heltid på mödrahälsovården?  
Hur många föräldrapar/gravida träffar du uppskattningsvis under ett år?  

Berätta hur ett hälsobesök går till och vad ni brukar prata om? (ex. Rökning, mat, hälsa)  

Är du själv intresserad av kemikaliefrågan?  

Hur medveten är du om riskerna med kemikalier kopplade till graviditeten?   

Hur ofta brukar kemikaliefrågor kommuniceras?  

Vem brukar ta initiativet till frågor om kemikalier?  

Hur brukar samtalet om kemikalier se ut?  

Hur känner du kring att informera och besvara frågor kring kemikalier?  

Hur ser du på riktlinjer/information/arbetsrutiner kring arbetet med kemikaliekommunikation 
till gravida?  

Vad skulle du behöva för att utveckla och förbättra din kommunikation om skadliga 
kemikalier till gravida?  
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Bilaga II - Informationsbrev

Informationsbrev  

Barnmorskors erfarenheter av att kommunicera riskerna kring skadliga kemikalier  

Jag är en miljövetarstudent vid Karlstads universitet som i min kandidatuppsats önskar 
undersöka hur barnmorskor kommunicerar information om skadliga kemikalier till gravida. 
Vilka svårigheter de finner i detta och om verktyg de upplever att de skulle behöva för att 
kommunicera riskerna kring skadliga kemikalier.  

Då det finns sparsamt med studier inom detta område vänder jag mig nu till dig som 
barnmorska i Värmlands län, för att ta del av dina tankar och erfarenheter kring detta. 
Landstinget Värmland kommer att få ta del av undersökningen och förhoppningsvis kan den 
inspirera till att utveckla detta arbetsområde.  

Intervjuerna kommer att ske på respektive arbetsplats eller om så önskas på neutral plats 
enligt överenskommelse men det är också möjligt med telefonintervjuer. Intervjuerna 
beräknas ta ca 30-45 minuter och kommer att spelas in på band för att sedan transkriberas. 
Allt material kommer att kodas och redovisas konfidentiellt, det vill säga på ett sådant sätt att 
ingen enskild person eller arbetsplats kan identifieras. Allt material förvaras inlåst och det är 
endast författaren och handledare som har tillgång till detta.  

Det är frivilligt att delta i studien och du som deltagare kan när som helst avbryta din 
medverkan utan att lämna någon förklaring till detta.  

Det skulle betyda mycket om du ville vara med och dela dina erfarenheter!  

Med vänlig hälsning  

Erika Göransson  

Om du är intresserad av att vara med i min studie kontakta mig via mail eller telefon  

Telefonnummer     Namn@mail.com  
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Bilaga III - Enkät
Denna enkät vänder sig till dig som inom en 18 månaders period träffat en barnmorska på MVC inför 
kommande förlossning. 

1. Din ålder? 

17 eller yngre 
18-25 år 
26-35 år 
36-44 år 
45- eller äldre 

2. Din utbildning? (Högsta genomförda eller pågående utbildning): 
  
 Grundskola eller motsvarande 
 Gymnasium 
 Högskola/Universitet 

3. Din månadsinkomst  efter skatt? 
<10 000 
11 000-20 000 
21 000- 30 000 
31 000- 40 000 
>41 000 
Vet ej 

4. När födde du ditt barn eller när är planerad förlossning? (Månad år) 

5. Hur uppfattar du debatten i samhället och media om riskerna med skadliga kemikalier i 
vardagsprodukter? 

6. Kan du förklara vad en hormonstörande kemikalie är för något? 

7. Hur oroad är du för att ditt barn/foster påverkas negativt av miljögifter som finns i 
vardagsprodukter (Leksaker, hygienprodukter, möbler, textiler osv)?  
Fyll i ditt svar där 1 är ”Inte alls oroad” och 10 ”väldigt oroad” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Motivera ditt svar 

8. Under dina besök på mödrarhälsovården har du någon gång pratat med din barnmorska om 
riskerna kring miljögifter som finns i vardagsprodukter (leksaker, hygienprodukter, möbler, 
textiler osv)?  
Fyll i de alternativ som stämmer: 

- Jag tog initiativ till samtal om risker med kemikalier i vardagsprodkter under hälsobesöket/annat 
besök hos barnmorskan. 

- Jag tog initiativ till samtal om skadliga kemikalier i vardagsprodukter när jag deltog i 
föräldrarutbildningen. 

- Barnmorskan tog intiativ till samtal om skadliga kemikalier i vardagsprodukter under hälsobesöket/
annat besök hos barnmorskan.  

- Barnmorskan tog initiativ om skadliga kemikalier i vardagsprodukter när jag deltog i 
föräldrarutbildningen? 

- Nej, vi hade aldrig något samtal om riskerna med kemikalier i vardagsprodukter 

Om du haft ett samtal kring riskerna med skadliga kemikalier, hur upplevde du samtalet? 
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Om du Inte har pratat med din barnmorska om riskerna med skadliga kemikalier, hur upp                       
lever du den uteblivna informationen? 

9. Tycker du att barnmorskan ska ge information om hur kemikalier i vår vardag kan påverka 
fostret under graviditeten?  
ja  
nej 

Motivera ditt svar 

10. Om du upplever en avsaknad av kemikalieinformation från barnmorskan, hur tycker du då 
att barnmorskorna kan förbättra sin kommunikation kring riskerna med skadliga kemikalier? 
  

11. Vidtog eller har du vidtagit några åtgärder för att minska din exponering av skadliga 
kemikalier under graviditeten?  
ja  
nej
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