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1. INLEDNING 
 
Jag har alltid varit fascinerad av de sociala och kulturella skillnader som vuxit fram i 
världen. Människor föds in i en kontext som formar deras liv, värderingar och 
framtidsutsikter på både gott och ont. I stora delar av världen finns bra skyddsnät och 
samhällsfunktioner som underlättar vardagen för de människor som har möjlighet att 
ta del av dem. Ett betydande problem är dock att alla inte har samma förutsättningar 
att få tillgång till de kunskaper som finns inom olika områden. Ett exempel på något 
som vi tar för givet här i Sverige är kvalificerad mödravård med utbildad och kunnig 
personal. Vi förväntar oss en viss standard och skulle ifrågasätta bristfällig vård i ett 
tidigt skede. De flesta kvinnorna i till exempel Europa vet vad de kan och ska 
förvänta sig av mödravården och vilka rättigheter de har. Det är lågt ifrån hur det 
fungerar i de flesta delar av världen idag. World Health Organisation (WHO) 
rekommenderar att alla kvinnor ska göra minst fyra prenatala undersökningar under 
en graviditet, men i utvecklingsländer är det än idag mindre än hälften av alla kvinnor 
som uppnår den siffran.1 För att fler kvinnor ska få tillgänglighet till mödravård i 
utvecklingsländer behöver man ta reda på de förhållanden som begränsar och hindrar 
dem från att genomföra undersökningar. De faktorer som påverkar de blivande 
mödrarna skiljer såg åt mellan länder och över tid, vilket innebär att man konsekvent 
måste arbeta med att samla ny och aktuell information inom alla problemområden.2 

När jag skulle välja ämne till den här uppsatsen såg jag ett tillfälle att få göra en 
studie utanför Europas gränser. Valet föll på ett till ytan hälften så stort land som 
Sverige; Ghana, som ligger i Västafrika. Att studien förlades till just Ghana beror 
framförallt på att en vän kom med idén, men också för att vi har kontakter i landet. 
Att det offentliga språket är engelska vägde också tungt i valet av land eftersom 
behovet av tolk vid varje intervju skulle problematisera materialinsamlandet mer än 
nödvändigt under en så tidsbegränsad studie. 

Eftersom just tillgängligheten till mödravård är något som borde vara en rättighet 
för alla kvinnor ansåg jag ämnet passande. Inte bara för att det är relevant ur en 
kulturgeografisk synvinkel, utan för att det är ett aktuellt och intressant ämne. Vilka 
aspekter finns det som påverkar kvinnor när de söker, eller inte söker, mödravård? 
Har alla tillgång till mödravården? Finns det kollektivtrafik eller ens vägar att färdas 
på? Hur lång tid tar det för kvinnorna som besöker mödravårdscentralen att ta sig dit 
från sina hem? Den sociala och kulturella aspekten är också en infallsvinkel som är 
viktig. Är det tabu med mödravård? Kan kvinnorna söka vård, eller finns det 
kulturella normer som hindrar? Hur ser kvinnornas partners på mödravården, och hur 
påverkar det kvinnorna i deras val att genomföra prenatala undersökningar? 

Totalt spenderades 5 veckor i Ghana, i en liten stad som heter Akim Aapaso och 
som ligger ungefär 10 mil nordväst om huvudstaden Accra. För att söka svar på mina 
frågor fick jag genom Umeå Ghana Union kontakt med en relativt nyöppnad 
mödravårdscentral i staden Akim Oda som ligger ungefär 5km från Akim Aapaso. 
                                                        
1 FN, The Millennium Development Goals Report, 2012: 30-37. 
2 Allotey, Pascal A. & Reidpath, Daniel, 2000 
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Där fick jag under en vecka tillfälle att samla material på mödravårdscentralen Herald 
Foundation CHPS (Community based Health Planning and Services) och intervjua 
några av de kvinnor som tog del av centralens resurser. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att få ökad förståelse för innebörden i milleniemål fem 
genom att analysera vilka faktorer som begränsar och skapar tillgänglighet till 
mödravård på en lokal nivå. Uppsatsen ämnar lyfta fram hur kvinnor i Akim Oda i 
Ghana upplever tillgängligheten till mödravård och vilka faktorer de anser påverkar 
deras besöksfrekvens på mödravårdscentralen Herald Foundation CHPS. 

Jag har två frågeställningar som jag ämnar besvara, varav den övergripande 
lyder: 

Vilka upplevda faktorer anses öka respektive minska kvinnornas 
besöksfrekvens? 

Därefter följer frågeställningen: 
Hur kommer dessa faktorer till uttryck i den specifika kontexten?  
I undersökningen har jag valt att avgränsa min studie till de kvinnor som endast 

tar del av den prenatala mödravården på Herald Foundation CHPS. De mödrar och 
barn som var in för andra kontroller och undersökningar är inte representerade. Jag 
har inte en medicinsk vinkling och har inte heller studerat sjukvården som sådan, utan 
mitt fokus har varit att belysa tillgängligheten ur ett samhällsgeografiskt perspektiv.  

 

1.2 Disposition 
I den första delen av uppsatsen går jag igenom de metoder som har använts vid 
insamlingen av materialet, men också den kritik som går att rikta mot källorna. Ett 
stycke om tidigare forskning finns också, som jag kommer återkoppla till i 
avhandlingen. Därefter följer ett bakgrundskapitel som tar upp milleniemålen, 
mödravård och mödradödlighet. För att få en bild av Ghana finns också ett stycke om 
landet i stort, och avslutningsvis ett avsnitt som förklarar i vilken region studien är 
genomförd. Den tredje delen är avhandlingen som är uppdelat i tre större avsnitt. Till 
att börja med är det ett stycke om hur mödravården bedrivs på Herald Foundation, 
och sedan följer ett avsnitt om fysiska faktorer och till sist ett om sociala faktorer som 
påverkar tillgängligheten till centralen. I den fjärde delen av uppsatsen diskuteras de 
faktorer som belysts i avhandlingen och huruvida de ökar eller begränsar 
tillgängligheten till mödravård för kvinnorna.  Sedan följer ett stycke med diskussion 
och slutsatser som studien kan påvisa, och efter det kommer ett kortare stycke med 
slutord. 
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1.3 Metod 
Först ville jag få en inblick i det område som jag har valt att undersöka, och valde 
därför att innan avresa till Ghana genomföra en litteraturstudie. För att få en vid och 
aktuell bild av forskningen inom området gjorde jag en narrativ litteraturstudie. 3 
Material från flera primärkällor har då använts för att ge ett brett perspektiv och få 
flera olika infallsvinklar, något som stärker signifikansen och ger studien validitet.4 

För att få förståelse och ett djup i min egen undersökning valde jag ett kvalitativt 
tillvägagångssätt för att samla in material 5. En fältstudie som pågick under fem 
veckor genomfördes i Ghana. Genom kontakter fick jag, som ovan nämnt, möjlighet 
att under en vecka vara på mödravårdscentralen Herald Foundation CHPS i staden 
Akim Oda. De kvalitativa metoderna som jag använde mig av där var framförallt 
intervjuer som genomfördes med 32 mödrar, men också observationer utfördes. Två 
djupintervjuer genomfördes, en med Anastacia Atiobye som arbetar som municipal 
director of health services i Birim District, och en med Esi Baiden som arbetar som 
senior staff midwife på Herald Foundation CHPS. Utöver dem genomfördes också en 
intervju med Linda Mensah och Ama Botokua, som båda arbetar som community 
health nurse på mottagningen. Nedan följer ett vidare resonemang kring de 
metodformer jag använt under datainsamlandet.  

Det finns flera olika former av intervjuer att använda sig av, och framförallt 
skiljer de metoderna sig åt när det gäller strukturen. Något som är genomgående inom 
alla intervjumetoder är att de kan generera mycket personlig information under kort 
tid, vilket är positivt om man har en begränsad tidsram. Uppstår följdfrågor eller 
missförstånd kan också de besvaras eller redas ut direkt på plats. 6 Jag valde att 
använda mig av semistrukturerade intervjuer när jag genomförde intervjuerna med 
Anastacia Atiobye och personalen på mödravårdscentralen eftersom det är en flexibel 
metod, med förutbestämda teman som grund7. Det gav utrymme för respondenterna 
att tala mer fritt om det de ansåg var betydelsefullt, och jag kunde fylla i med frågor 
där behovet av mer information fanns.8 Intervjun med Anastacia skedde på hennes 
kontor, och resterande intervjuer genomfördes i Herald Foundations lokaler. Längden 
på intervjuerna varierade mellan 30 och 60 minuter. De intervjuer som genomfördes 
med mödrarna var dock kortare, mellan fem och tio minuter. För att enkelt kunna 
sammanställa materialet och kategorisera det i slutändan använde jag mig av 
strukturerade intervjuer när jag talade med mödrarna på Herald Foundation9. Dem 
tog jag kontakt med i väntrummet och efter deras godkännande genomfördes 
intervjuerna med eller utan tolk beroende på hur väl respondenten behärskade det 
engelska språket. Under de 32 intervjuer som genomfördes var majoriteten av 
mödrarna vältaliga och svarade gladeligen på frågor, medan ett fåtal tvärtom var 
                                                        
3 Bryman, 2011: 112. 
4 Valentine, 2001 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Bryman, 2011: 415. 
8 Ibid: 206. 
9 Ibid: 203. 
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fåordiga och gav mindre informativa svar. Alla kvinnor var mellan 20 och 39 år 
gamla. 

Dokumentationen av intervjuerna skedde med hjälp av inspelningar för att i ett 
senare skede kunna gå tillbaka och analysera samtalet i efterhand. Att ha materialet 
inspelat minimerar risken att ”komma ihåg fel” eller lägga in egna värderingar i 
slutresultatet. På grund av tidsschemat valde jag att inte använda mig av 
transkribering då det är en något tidskrävande metod. 10  Sammanfattande 
anteckningar fördes under alla intervjutillfällen och efter intervjuerna för att fånga 
upp det mest grundläggande som sades. 

För att komplettera intervjuerna och sätta dem i en kulturgeografisk kontext har 
jag även gjort en observationsstudie på mödravårdscentralen. Jag bodde och 
spenderade vardagen i byn Akim Aapaso och fick på det sättet också en bra bild av 
hur lokalbefolkningen interagerade med varandra och vilka kulturella normer som 
rådde. Detta medförde en detaljrik och grundlig insyn i befolkningens vardagliga liv 
och sociala samspel. Eftersom tillgängligheten till mödravården är tyngdpunkten i 
min undersökning har fokus legat på observationer i och runt mödravårdscentralen. 
Att göra deltagande observationer innebär att man kan ta del av ickeverbal 
information, samspel mellan individer och få sådan information som människor 
kanske har svårt -eller rent av inte vill- tala om 11 . Dokumentationen av 
observationerna skedde genom dagliga anteckningar i en observationsdagbok. 

Med tanke på omständigheterna i och med att komma till ett nytt land där jag 
endast haft ett fåtal kontaktpersoner resulterade det i att urvalet av intervjupersoner 
blev målstyrt. Allt eftersom studien genomfördes resulterade det i ett nät av 
snöbollsurval till vidare intervjuobjekt som visade sig vara relevanta för min 
undersökning.12 

Kvalitativa metoder och forskning har dock en problematik som man inte kan 
bortse från. Risken att egna värderingar och åsikter avspeglas i resultaten är stor, och 
allt eftersom relationer till undersökningspersonerna skapas blir det svårt att samla 
material subjektivt.13 Att inte påverka respondenterna under intervjuerna kan vara 
svårt, och det ställs stora krav på intervjuarens förmåga att ställa rätt sorts frågor och 
lyssna uppmärksamt.14 Ett annat problem med kvalitativa studier är att man kanske 
inte får liknande resultat om man upprepar undersökningen, eftersom studien baseras 
på faktorer som är föränderliga, det vill säga bundna till tid och rum. Kritik kan även 
riktas mot det faktum att kvalitativa resultat ofta inte kan appliceras på andra miljöer. 
Det är svårt att generalisera och dra slutsatser om en större population eftersom 
urvalen inte är statistiskt representativa.15 

                                                        
10 Bryman 2011: 429. 
11 Ibid: 389. 
12 Ibid: 434. 
13 Ibid: 368. 
14 Valentine, 2001 
15 Bryman 2011: 368-369. 
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1.4 Källkritik 
Till litteraturstudien har jag framförallt läst vetenskapliga artiklar som varit relevanta 
för mitt ämne. En artikel skriven av Lee, Q. Y., A. T. Odoi, H. Opare-Addo, & E. T. 
Dassah och en skriven av D'Ambruoso, L., Abbey, M. & Hussein, J om 
mödradödlighet och mödravård med aktuell information från Ghana var till stor hjälp, 
och en tredje artikel skriven av Pascal A. Allotey & Daniel Reidpath om 
datainsamlandet gällande mödravård i landet användes också fastän den publicerades 
för tolv år sedan. Det sistnämnda materialet ansågs aktuellt eftersom de observationer 
som gjordes på mödravårdscentralen visade att man inte förändrat datainsamlandet 
sedan artikeln skrivits. Förutom artiklarna användes internetbaserade källor där något 
mer aktuell information om statistik hittades. Framförallt använde jag då Förenade 
Nationerna (FN) och WHOs hemsidor som bas, men för att styrka validiteten i deras 
statistik studerades också andra källor för att se om statistiken någorlunda stämde 
överens. Något som ska poängteras är att den statistik som finns tillgänglig inte kan 
anses vara helt tillförlitlig, utan fungerar mestadels som en fingervisning av det 
aktuella läget och åt vilket håll utvecklingen är på väg. 

Som redan nämnts har främst intervjuer och observationer använts till 
insamlandet av det empiriska materialet. Risken att materialet som samlats in genom 
intervjuerna är vinklat är jag väl medveten om. Att personalen på Herald Foundation 
vill framställa centralen i god dager är något som måste tas med i beräkningarna, och 
detsamma gäller intervjun med chefen för hela Birim Central districts hälsovård. 
Under de intervjuer som genomfördes med mödrar som besökte Herald fick vid några 
enstaka tillfällen personalen tolka eftersom kvinnorna hade varierade 
engelskkunskaper. Svarade en kvinna endast ja eller nej på någon fråga var personen 
som tolkade inte sen att fylla i och färga kvinnans svar. En enkel nick från en av 
respondenterna lyckades till exempel bli ”Ja, hon är otroligt nöjd med vården här och 
tycker att Herald är den bästa mödravårdscentralen i hela området” under ett 
intervjutillfälle. De 32 intervjuer med mödrarna genomfördes innan eller efter deras 
prenatala besök och gjordes oftast i väntrummet i brist på tomma lokaler. Det här 
innebär att personal rörde sig i samma miljö och problematiken med att kvinnorna 
vinklade sina svar till mottagningens och personalens fördel finns. Tyngden i 
intervjuerna låg dock vid frågor om sysselsättning och hur kvinnan färdats för att ta 
sig till mottagningen, så risken att personalens närvaro påverkat just de svaren är 
förhållandevis liten. 

För att få en mer objektiv bild av arbetet på Herald genomförde jag som tidigare 
berättat en observationsstudie där jag studerade hur personalen arbetade och agerade i 
kontakt med de mödrar som sökte vård. Eftersom personal och mödrar var väl 
medvetna om min närvaro finns också här en risk att miljön och samspelet mellan 
människor påverkats 16 . Jag var den enda vita kvinnan som befann mig på 
mödravårdscentralen och kunde därför inte smälta in, och flera av kvinnorna frågade 
både mig och personalen om min närvaro. Därför var det omöjligt att genomföra dold 

                                                        
16 Repstad 2007: 35. 
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observation och troligtvis har det påverkat samspelet och miljön, vilket i sin tur 
inverkat på observationerna.17 Eftersom observationer är ett subjektivt sätt att samla 
in material finns problematiken med att egna värderingar och erfarenheter troligtvis 
påverkat den bild som återges. 

 

1.5 Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom området om mödravård och mödradödlighet har visat att 
man måste ta reda på vilka rådande omständigheter som finns i landet i fråga för att 
kunna förbättra utsikterna för gravida kvinnor.  För att kunna effektivisera och skapa 
de resurser som behövs inom mödravården måste man veta vad det är som är 
bristfälligt och problematiskt, något som förändras över tid och rum. Därför är 
aktuellt material och data grundläggande för att kunna skräddarsy lösningar på lokal 
nivå.18 Inte heller den exakta siffran på hur många kvinnor som dör är intressant, utan 
det huvudsakliga är varför kvinnorna dör. Lyckas man fastställa vilka som är de stora 
problemen för kvinnor när de söker mödravård blir det också lättare att läsa av om 
projekt som genomförs är effektiva.19 En viktig faktor som i geografiska studier i 
USA har visat sig påverka människors besöksfrekvens på vårdinrättningar är 
avståndet. Det visade sig där att ju längre ifrån en vårdinrättning som patienten 
bodde, desto färre läkarkontroller genomfördes av denne under ett år. Även om den 
studien är gjord på en annan kontinent än min är materialet relevant eftersom 
avståndsproblematiken är direkt kopplad till tillgängligheten också i Akim Oda.20 

Tidigare forskning har också visat på att datainsamlandet när det gäller 
kvinnornas mödravårdsbesök i Ghana är något ineffektiv. Materialet sammanställs 
inte på ett ställe, utan först in i flera olika böcker och register. Det här innebär att det 
blir svårt att få en överblick och sammanställa materialet, något som i förlängningen 
försvårar inringningen av de problemområden som finns.21 

Ett problemområde i just Ghana är infrastrukturen och mödratransporter mellan 
sjukhus. Forskning visar att man vinner mycket tid om förflyttningarna av kvinnor 
mellan olika vårdinrättningar effektiviseras. Att sprida information för att öka 
befolkningens kunskaper om graviditet och mödravård är också en punkt som är 
viktig att jobba med i Ghana. Vårdpersonalen måste stötta och informera kvinnorna 
och familjemedlemmar om vikten av att genomföra prenatala undersökningar för att 
få bukt med de faktorer som hindrar kvinnorna från att söka vård.22 

Något som påverkar kvinnorna och deras besöksfrekvens är personalens 
bemötande. Dit där attityden från personalens sida är varm och tillmötesgående väljer 
den gravida kvinnan att återkomma. De som upplevt bristfällig vård, respektlöst 

                                                        
17 Repstad 2007: 72. 
18 Lee, Q. Y., A. T. Odoi, H. Opare-Addo, och E. T. Dassah. 2012 
19 Allotey, Pascal A. och Reidpath, Daniel, 2000 
20 Arcury, Thomas A., Gesler, Wilbert M., Preisser, John S., Sherman, Jill, Spencer, John och 
Perin, Jamie. 2005. 
21 Allotey, Pascal A. och Reidpath, Daniel, 2000 
22 Lee, Q. Y., A. T. Odoi, H. Opare-Addo, och E. T. Dassah. 2012 
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bemötande eller annan problematik under en förlossning valde att söka sig till en 
annan vårdinrättning nästa besök. Närheten till vänner och familj har också visat sig 
vara viktigt för kvinnorna i deras val att söka mödravård. Kvinnan valde hellre att 
vända sig till en mödravårdscentral där hon hade uppbackning av nära och kära. De 
rekommendationer som familjemedlemmar gett gällande bra mödravårdsenheter 
vägde också tungt i kvinnans val.23  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning kunnat påvisa att det är viktigt att 
studera det aktuella läget på lokal nivå, och succesivt samla nytt material för att 
kanalisera resurser på rätt ställen. Personalens attityder och aktiv spridning av 
kunskap om graviditetsförloppet är av stor vikt för att kvinnor ska söka sig till 
mödravårdsinrättningar. I Ghana skulle insamlandet av data gällande mödrarna kunna 
effektiviseras. Forskare menar också att infrastrukturen och transporter mellan 
mödravårdsenheter är två problemområden som behöver bättras på. 

Efter att ha tagit del av den här forskningen innan avresa fick jag en hypotes om 
att de kvinnor som utnyttjar mödravården skulle påpeka att kollektivtrafik och 
infrastruktur var, och är, faktorer som begränsar deras besöksfrekvens. Andra 
begrepp som jag innan fältstudien genomfördes trodde skulle få utrymme i min studie 
var avstånd, personalens attityd, kulturella normer, kunskapsspridning, journalföring 
och mellanmänskligt beteende. Det ska dock understrykas att jag hade dessa begrepp 
i åtanke under utformandet av studien, men försökte inneha ett öppet sinne under 
fältstudien i Ghana. Jag försökte också lämna utrymme för att ”ha fel” och tillåta mig 
att bli överraskad om min förstudie gett en bild som inte stämmer överens med 
verkligheten i just Akim Oda. Mitt bidrag till tidigare forskning blir att studera hur 
dessa faktorer kommer till uttryck i en specifik kontext. 

2. BAKGRUND 
 
Som jag redan nämnt börjar det här avsnittet med en genomgång av milleniemålen, 
hur de uppkom och grundläggande information om hur de mäts. Därefter följer ett 
stycke om vad mödravård är, och hur man mäter mödradödligheten i ett land. De sista 
två styckena fokuserar mer på Ghana; först allmän information om landet, och sedan 
följer ett stycke som ger information om de olika distrikten och områdena som finns i 
landet.  
 

2.1 Milleniemålen 
Vid millennieskiftet anordnades ett toppmöte av FN med deltagare från alla 
medlemsländer för att uppmärksamma jordens befolkning och utveckling. 
Tillsammans fattade man beslutet att arbeta för en positiv utveckling i världen, och 
enades om att det är allas ansvar att hjälpas åt för en förbättring av människors 
levnadsstandard. För att kunna mäta utvecklingen och se hur förändringar fortlöper 

                                                        
23 D'Ambruoso, Abbey & Hussein, 2005 
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skapades åtta globala mål som ska vara uppnådda fram till år 2015. För att mäta 
framsteg under perioden har man i de målen satt upp både delmål och olika 
indikatorer för att få en bättre bild av utvecklingen. Den statistik som man använder 
som grund är från 1990, och varje år publicerar FN en rapport om det fortlöpande 
arbetet mot målen.24 

Att förbättra mödrahälsan är milleniemål nummer fem. De två delmål som man 
där har satt upp är att alla kvinnor ska ha tillgång till mödravård och att 
mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar fram till år 2015. Det sistnämnda 
målet är ett av de mål som är svårast att uppnå, men också att få tillförlitliga siffror 
på, som det ser ut idag.25  

Lee, Odoi, Opare-Addo, och Dassah (2012) menar att man för att få bukt med 
mödradödligheten i låginkomstländer måste ta reda på de rådande omständigheter 
som gäller i landet i fråga. Det går inte att basera nya insatser på knapphändig 
information och data som är flera år gammalt, utan det gäller att arbeta med material 
som är nytt och aktuellt för att lyckas kanalisera de resurser som behövs för att nå 
milleniemål nummer fem.26 Allotey, Pascal A. och Reidpath, Daniel (2000) påvisar 
också att man för att få bukt med mödradödligheten i låginkomstländer måste 
koordinera datainsamlandet och allt material för att kunna läsa av de mönster och 
problem som är grundläggande. Man borde inte lägga resurser på att få exakta siffror 
på hur många kvinnor som dör, utan resurserna borde läggas på att samla aktuell 
information om varför kvinnorna dör. Lyckas man identifiera de grundläggande 
problemen i varje landområde resulterar det i att man vet vart resurser behövs. Det i 
sin tur innebär att man lättare kan läsa av om ett projekt eller initiativ är lyckat eller 
behöver omstruktureras för att vara lyckat.27 

Sammanfattningsvis är milleniemålen utarbetade för den globala kontexten och 
är därför generellt skrivna. Hur man ska arbeta för att nå mål fem är någonting som 
måste skräddarsys på den lokala nivån, eftersom problematiken fluktuerar mellan 
olika platser och över tid. 

 

2.2 Mödravård och Mödradödlighet 
När man talar om mödravård menar man den vård som en kvinna får under och efter 
förlossningen, men också fortlöpande genom graviditetens gång.28 Som det ser ut 
idag har cirka 50 % av kvinnorna i världen tillgång till mödravård.29 

Dör en kvinna under graviditeten eller inom 42 dagar efter att graviditeten är 
avslutad genom förlossning eller abort, räknas det som mödradöd. Maternal Mortality 
Ratio (MMR) är ett enkelt mått på hur hög mödradödligheten i ett land är och ger en 
snabb bild av kvalitén på mödravården. Siffran visar hur många mödradödsfall som 

                                                        
24 FN, Milleniemålen, nr 1 [hämtad den 2012-11-02] 
25 FN, The Millennium Development Goals Report, 2012: 30-37. 
26 Lee, Q. Y., A. T. Odoi, H. Opare-Addo, och E. T. Dassah. 2012 
27 Allotey, Pascal A. och Reidpath, Daniel, 2000 
28 Who, nr 1 [Hämtad den 2012-11-03] 
29 FN, milleniemålen nr 2 [hämtad den 2012-11-03] 
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skett vid 100 000 levande födslar.30 I Ghana ligger den siffran 350. För att ge några 
exempel på andra länder i Afrika har Burkina Faso 300, Elfenbenskusten 400, Chad 
1100 och Algeriet 97.31 

2010 dog cirka 790 kvinnor i världen varje dag på grund av komplikationer vid 
förlossning eller i och med graviditetskomplikationer. Av de 790 mödradödsfallen 
skedde mer än hälften, ungefär 440 stycken om dagen, söder om Sahara i Afrika. 
Dock är skillnaden mellan rika och fattiga kvinnor i samma land stor, precis som 
skillnaden mellan kvinnor i städer och de som bor på landsbygden. Problematiken 
med mödradödligheten är att många av dödsfallen enkelt skulle undvikas och 
förebyggas om kvinnorna hade haft tillgång till mödravård och utbildad personal. Så 
grundläggande saker som något förbättrad hygienisk standard och baskunskaper om 
förlossningsprocesser kan vara skillnaden mellan liv och död.32 Att sprida kunskap 
till kvinnor och blivande mödrar i utvecklingsländer om hur viktigt det är att göra 
prenatala undersökningar är också viktigt. Många kvinnor är omedvetna om behovet 
av undersökningarna och därför behöver man sprida information och kunskap för att 
få bukt med mödradödligheten. Framförallt gäller det kvinnor som bor i små 
isolerade byar ute på landsbygden eller uppe i norra Ghana, där många är fattiga och 
inte har haft tillgång till formell utbildning.33 
 

2.3 Kort om Ghana 
Eftersom studien är genomförd i 
Ghana följer här ett avsnitt med 
information om landet för att ge 
dig som läsare grundläggande fakta 
om klimat, religion, språk och 
sociala förhållanden, vilket ger en 
grundläggande bild av landet som 
sådant.  

Ghana som betyder 
”krigarkung” ligger vid Afrikas 
Guineabukt och gränsar till 
Burkina Faso, Elfenbenskusten och 
Togo. Landet var under 
kolonialtiden en del av det brittiska 
område som gick under 
benämningen guldkusten. Av de 
kolonier som britterna hade söder 
om Sahara var Ghana första landet 

                                                        
30 Lindstrand, 2006: 235-236 
31 Who, nr 2 [hämtad den 2012-11-03] 
32 FN, The Millennium Development Goals Report, 2012: 30-37. 
33 Intervju med Atiobye, Anastacia, [genomförd den 2012-11-13] 

Figur 1. Kartbild över Afrika med Ghana 
markerat. Källa: Google Maps.  
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att bli självständigt, vilket skedde 1957. Jordbruket sysselsätter idag majoriteten av 
befolkningen, och om man räknar in gruv- och skogsindustrin täcker det nästan hela 
den förvärvsarbetande befolkningen. 34 

Klimatet är tropiskt, med två regnperioder som infaller i mars-juli och 
september-oktober. Vid kusten är det varmt och fuktigt året om, medan klimatet i 
norra Ghana skiljer sig åt mer under året på grund av ökenvindarna från Sahara. 
Ytmässigt är landet ungefär hälften så stort som Sverige, men med en befolkning på 
ungefär 25 miljoner människor. Ungefär 17 miljoner av dem är kristna, och 
resterande tredjedel består av muslimer och människor som utövar inhemska 
religioner35.  

Det officiella språket är engelska. Dock finns en mängd inhemska språk, varav i 
alla fall femton talas av mer än en kvarts miljon människor. Undervisning i skolorna 
bedrivs helt på engelska, men kommunikationen mellan invånarna i landet sker 
framförallt på de inhemska språken. Den äldre delen av befolkningen har bristfälliga 
kunskaper i engelska, eftersom många är helt outbildade och därför inte fått 
grundläggande kunskaper i språket. Av de yngre människorna har fler haft möjlighet 
att gå i skolan, och därför fått bredare engelskkunskaper. Möts människor som talar 
olika inhemska språk kommunicerar man på engelska, vilket försvårar för de äldre 
som inte fått samma chans att lära sig språket i skolmiljö.36 

De sociala förhållandena som råder i landet har under den senaste tiden 
förbättrats. Ghana är klassat som fattigt och andelen människor som lever på mindre 
än en dollar per dag var år 2011 28 %. Det är en positiv förändring jämfört med år 
2000, då andelen var 40 %. Dock skiljer sig förhållandena åt beroende på vilken del 
av landet man studerar. Norra Ghana är fattigare än södra, och skillnaderna mellan 
stadsbor och de som lever på landsbygden är också märkbar. Kvinnorna i landet är 
underordnade männen, och på en del ställen, framförallt på landsbygden, har kvinnor 
varken rätt att ärva tillgångar eller äga jord.37 

Sakta men säkert förbättras som sagt livssituationen för människorna. 
Medellivslängden ökar, barnadödligheten minskar och fler barn går i skolan. 2009 
var det 76,7 % som började skolan och man har som mål att alla barn år 2015 ska få 
skolundervisning.38 

 
 
 
 
 
 

                                                        
34 Utrikespolitiska institutionen, Landguiden [hämtad den 2012-11-06] 
35 Utrikespolitiska institutionen, Landguiden [hämtad den 2012-11-06] 
36 observationer [genomförda mellan 2012-11-12 och 2012-12-12], samtal med 
lokalbefolkningen. 
37 Utrikespolitiska institutionen, Landguiden [hämtad den 2012-11-06] 
38 Utrikespolitiska institutionen, Landguiden [hämtad den 2012-11-06] 
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2.4 Birim central distriktet 
Ghana är indelat i tio distrikt som kan 
likställas med län i Sverige. Det 
distrikt i vilket jag tillbringade mina 
fem veckor heter Eastern region. Det 
är i sin tur uppdelat i 26 mindre 
regioner, och den region jag gjorde 
min studie i heter Birim central 
distrikt. Det är ett område med ungefär 
151 000 invånare. För att i sin tur få 
en bättre överblick i regionerna har 
man också delat in dem i mindre 
områden, så kallade ”sub municipals”. 
I Birim central distriktet finns det 
totalt sju sådana områden, och 
mödravårdsstudien gjordes i staden 
Akim Oda som ligger i New Town 
municipal, ett område med närmare 
30000 invånare. 39 Av människorna 

som bor i trakten är de flesta ”traders” vilket innefattar både butiksägare och de som 
har enklare stånd längs med gatorna. Näst vanligast är att arbeta med någon form av 
jordbruk, men många är också statligt anställda inom vård, utbildning och 
skolsektorn.40 
 

3. AVHANDLING  
 
För att få struktur i avhandlingen är de faktorer som kommer belysas efter avsnittet 
om mödravårdsinrättningen uppdelade i två kategorier, fysiska och sociala. Den 
uppdelningen har jag valt för att det förefaller vara en naturlig distinktion dem 
emellan, men också eftersom det blir enklare att överblicka materialet under 
läsningen med någon form av kategorisk grund som bas. Med fysiska faktorer menar 
jag då de faktiska förhållanden i tid och rum som hindrar respektive ökar 
tillgängligheten för de kvinnor som söker sig till mödravårdscentralen. Med sociala 
faktorer menar jag framförallt de kulturella värderingar, traditioner, ekonomiska 
förutsättningar och normer som kan påverka kvinnornas besöksfrekvens och attityd 
till mödravård. 
 

                                                        
39 Intervju med Atiobye, Anastacia, [genomförd den 2012-11-13] 
40 Intervju med Baiden, Esi, [genomförd den 2012-11-19] 

Figur 2. Ghana med Akim Oda markerat. 
Källa: Google Maps. 
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3.1 Herald Foundation CHPS 
I den här delen redogörs hur arbetet på Herald Foundation CHPS är strukturerat, vilka 
som arbetar på centralen och hur man sammanställer data om kvinnornas graviditeter.   

I Birim Central District finns det totalt 17 mödravårdsenheter, av dem ligger i sin 
tur tre stycken i New Town municipal. Två av dem ligger på sjukhusen Oda hospital 
och Jubilee hospital, där det finns möjlighet till förlossning, ultraljud och röntgen. 
Kvinnorna får själva välja vilken av de befintliga mödravårdsenheterna de vill besöka 
när de ska genomföra prenatala undersökningar. Trycket på de båda sjukhusens 
mödravårdsenheter var stort under en lång period och därför skapades en ny 
mödravårdscentral för att avlasta dem. För lite drygt ett år sedan öppnades därför 
Herald Foundation CHPS.41 

För att få en bild av hur många kvinnor som kommer bli gravida och söka sig till 
en mödravårdsenhet i New Town municipal varje månad använder man sig av en 
enkel kalkylering. Totalt uppskattar man att det är 4 % av den totala befolkningen i 
området som blir gravida under året. Det antalet slås sedan ut på alla 12 månaderna, 
och man får på så sätt en ungefärlig bild av hur stort trycket på mödravårdsenheterna 
kommer att bli. I New Town, med exakt 28747 invånare (december 2011) ger det en 
uppskattad siffra på 1150 nya graviditeter under hela år 2012, eller 86 graviditeter i 
månaden. Dock tror man inte att alla kvinnorna kommer söka mödravård, utan man 
har satt målet till att 90 % av alla gravida kvinnor ska kontakta en mödravårdscentral. 
Lyckas man komma i kontakt med fler är det en bonus, men för att ha ett realistiskt 
mål räknar man med ett visst bortfall. Av de 86 beräknar man att ungefär fem-sex nya 
kvinnor ska komma till Herald Foundation CHPS varje månad för att börja göra 
prenatala undersökningar.42 

Herald Foundation CHPS är en mottagning som inte har förlossningsmöjligheter 
eller till exempel ultraljudsutrustning, utan där genomförs endast de mer 
grundläggande kontrollerna på mödrar och barn. Det finns ett undersökningsrum för 
graviditetskontroller, ett kontor och ett rum där man vaccinerar barn och handhar 
möten med ”family planning”, vilket är preventivmedelsinformation. Varje prenatal 
undersökning följer samma procedur oavsett hur långt gången kvinnan är. Till att 
börja med registrerar man kvinnan, tar blodtryck och väger henne för att veta om hon 
går upp eller ner i vikt. Sedan följer kontroll av fostrets vikt och hjärtfrekvens, och 
kvinnan får göra ett urinprov för att mäta protein- och sockerhalt. Efter det ges en 
spruta mot stelkramp och man diskuterar om det finns behov av medicinering ifall 
kvinnan lider på grund av graviditetskomplikationer. Därefter konsulterar man 
kvinnan inom tre olika områden för att poängtera deras centrala roller under 
graviditetsförloppet och fosterutvecklingen. Det som diskuteras då är moderns diet, 
behovet av prenatala undersökningar och vikten av att ta stelkrampssprutan. Innan 
besöket är över berättar man för kvinnan när hon förväntas infinna sig för nästa 
undersökning.43 

                                                        
41  Intervju med Atiobye, Anastacia, [genomförd den 2012-11-13] 
42 Intervju med Baiden, Esi, [genomförd den 2012-11-19] 
43 Intervju med Botokua, Ama, [genomförd den 2012-11-22] 
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På hela centralen arbetar totalt nio personer, varav en är barnmorska, två är senior 
community health nurses, fem arbetar som community health nurses och en är 
anställd som hälsokonsult. Dock är alla i teamet mobila på grund av att man 
fortlöpande genomför hembesök och informationskampanjer i olika områden i New 
Town municipal.44 

Mottagningen är öppen måndag till fredag mellan klockan 8.00 och 16.00. För 
att få struktur på centralen har man gjort en veckoplanering med olika teman för olika 
dagar. Måndagar är det barnkontroller, tisdagar och torsdagar prenatala 
undersökningar, onsdagar och fredagar skrivs sammanställningar och rapporter.45 Att 
tematisera dagarna gör det inte bara enklare för personalen i deras arbete, utan leder 
också till spontana träffar. De gravida kvinnorna får mötas i en avslappnad miljö där 
de får tillfälle att talas vid och utbyta kunskap. Också de föräldrar, både män och 
kvinnor, som kommer för att genomföra barnkontroller får tillfälle att ventilera tankar 
och ta del av varandras erfarenheter.46 Det ska tilläggas att en kvinna kan komma in 
vilken dag som helst under veckan och förvänta sig att få den service hon, eller 
hennes barn, behöver. Det sker inte heller någon tidsbokning när det gäller 
undersökningarna, utan kvinnorna får komma in till Herald Foundation CHPS 
närhelst det passar dem under öppettiderna. Visar det sig att en kvinna eller ett barn 
behöver göra en mer omfattande undersökning skickas de vidare till något av de två 
sjukhusen i New Town municipal.47 

Första gången en gravid kvinna kommer till mottagningen får hon en ”Maternal 
health record book” som personalen fortlöpande dokumenterar i under de prenatala 
undersökningarna. Kvinnan ansvarar själv för boken och måste ta med den till varje 
undersökningstillfälle. Vid varje ny graviditet påbörjas dokumentationen i en ny bok. 
Böcker från tidigare graviditeter råds kvinnan spara ifall man behöver titta på tidigare 
graviditetsförlopp eller komplikationer som uppstått vid ett senare skede. När 
kvinnan kommer till mödravårdscentralen första gången skrivs också adress och 
telefonnummer in i ett register som används för att kunna kontakta kvinnor som inte 
dyker upp när de förväntas komma på undersökningar. I ett tredje register som 
förvaras på centralen dokumenteras grundläggande fakta om hur många besök varje 
kvinna har gjort, hur mycket hon vägde vid senaste besöket och vilka sprutor och 
malariatabletter hon hittills fått.48 Diskussioner huruvida det här sättet att samla data 
är effektivt förs av Allotey och Reidpath (2000). De studerade datainsamlandet på en 
mödravårdsenhet på ett sjukhus i norra Ghana där kvinnorna hade mellan två och fyra 
olika dokument med information om deras graviditeter. Problemet med flera olika 
dokument innebär att det är svårt att sammanställa materialet och få en helhetsbild av 
kvinnans pågående och tidigare graviditeter. Att flera av de barnmorskor som samlat 
in material och fyllt i kvinnornas böcker inte vart konsekventa visade sig vara ett stort 

                                                        
44 Intervju med Baiden, Esi, [genomförd den 2012-11-19] 
45 Intervju med Baiden, Esi, [genomförd den 2012-11-19] 
46 Intervju med Atiobye, Anastacia, [genomförd den 2012-11-13] 
47 Intervju med Baiden, Esi, [genomförd den 2012-11-19] 
48 Intervju med Baiden, Esi, [genomförd den 2012-11-19] 
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problem. Att utbilda barnmorskorna och ge dem en vidare förståelse för behovet av 
rätt data är enligt Allotey och Reidpath viktigt för att ge konsekvent och riktigt 
material i journalerna. Är dokumentationerna bristfälliga finns inget material att 
sammanställa om mödrarnas graviditeter och komplikationer. Det i sin tur innebär att 
man inte kommer lyckas ringa in de problem som behöver åtgärdas för att minska 
mödradödligheten och förbättra mödravården.49 På Herald Foundation CHPS är man 
konsekventa med att i slutet av varje månad summera de registreringar som gjorts 
och journaler skrivs av personalen. Alla journaler och rapporter som skrivs i Birim 
central distriktet sammanställs sedan på Municipal of health administration, av 
Anastacia Atiobye, för att sedan skickas vidare till nationell nivå.50 

Mödravården är gratis för alla kvinnor, men för att ta del av den måste man ha en 
försäkring. De flesta är försäkrade vid första besöket, men de som inte är det kan i 
efterhand teckna försäkring. Då fungerar ”Maternal health record book” som ett bevis 
och en bekräftelse på att kvinnan är gravid vid tecknandet.51 

 

3.2 Fysiska aspekter som påverkar tillgängligheten 
I det här avsnittet sammanställs de fysiska faktorer som förefaller påverka kvinnorna 
både i deras val av mödravårdscentral och vad gäller antal genomförda 
undersökningar. Först redogörs för tätheten av centraler, väntetider och drop-in tider, 
och sedan följer information om infrastrukturen och hur kvinnorna färdas för att ta 
sig till och från mödravårdscentralen.  

När det gäller de fysiska aspekter som påverkar tillgängligheten till mödravården 
för kvinnor är den mest grundläggande tätheten av centraler. Eftersom trycket blev 
för högt på de två andra centralerna i New Town öppnades som ovan nämnt en ny 
enhet för de mest grundläggande undersökningarna, något som hittills påverkat 
mödrar och personal positivt eftersom arbetsklimatet blivit bättre och väntetiderna 
kortats ned i hela distriktet.52 

Flera av kvinnorna som intervjuades valde att gå till Herald Foundation för 
prenatala undersökningar eftersom de ansåg väntetiderna kortare där jämfört med vad 
de upplevt vid besök på någon av de två sjukhusens mödravårdscentraler. De kvinnor 
som aktivt valde att söka mödravård på Herald påpekade att centralen är okänd för 
många andra på grund av att den är relativt nyöppnad. Bland de som tagit del av 
mödravård på de andra två sjukhusen återkom samma attityd flera gånger; Det går 
snabbare att genomföra ett besök på Herald Foundations mödravårdsenhet än någon 
annan i området. En kvinna berättade att hon kunde vänta i flera timmar på Oda 
hospital när hon skulle genomföra prenatala undersökningar, men på Herald 
Foundation kan hon komma in närhelst det passar henne, och förvänta sig vård inom 
några minuter. 53 Ett spontant kösystem bildades ett fåtal gånger då alla 
                                                        
49 Allotey, Pascal A. och Reidpath, Daniel, 2000 
50 Intervju med Botokua, Ama, [genomförd den 2012-11-22] 
51 Intervju med Baiden, Esi, [genomförd den 2012-11-19] 
52 Intervju med Atiobye, Anastacia, [genomförd den 2012-11-13] 
53 Intervju med mödrar, [genomförda mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] 
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mottagningsrum var upptagna, och mödrarna fick invänta en ledig sköterska som 
kunde bistå dem med hjälp. Väntetiden för att få hjälp när det var som mest patienter 
i lokalen uppgick aldrig över mer än 15 minuter, och var oftast kortare än fem 
minuter. 54  Det fanns dock undantag då väntetiden ibland överskred 15 minuter; 
morgnarna. Som tidigare nämnt öppnar mottagningen för patientbesök klockan 8.00 
varje morgon, men det var inte varje dag någon ur personalen var på plats vid den 
tidpunkten. Lokalerna var öppna och de kvinnorna som var tidiga kunde sätta sig 
inomhus om de föredrog att sitta där, men tiden de fick vänta på service från personal 
uppgick två förmiddagar till 30 minuter respektive 55 minuter.55 

Att besöken på mödravårdsenheten inte behöver tidsbokas påpekade kvinnorna 
som uppsökte Herald att de värdesatte. En kvinna på besök från huvudstaden Accra 
gjorde sitt besök endast för att hon sett skylten ute vid vägen och kom på att det var 
dags för den månatliga undersökningen. Flera av de intervjuade kvinnorna påpekade 
precis som föregående kvinna att de utnyttjade flexibiliteten i och med de drop-in 
tider som finns på Herald och på så sätt smidigt kan planera in besöket när det passar 
deras scheman. 56  Något som observerades på centralen var att det under 
förmiddagarna tenderade vara fler kvinnor som besökte mottagningen än efter 
lunchtid. Framförallt måndag med barnkontrollerna och tisdagen med prenatala 
undersökningar uppmärksammades som dagar med fler patientbesök än resterande 
dagar.57 

En aspekt som Anastacia Atiobye, Municipal director of health services i Birim 
District, menar påverkar mödrarnas besöksfrekvens är infrastrukturen. Vägarnas 
kvalité skiljer sig nämnvärt åt i olika delar av regionen, och på vissa områden är de 
enligt henne under all kritik. Det här resulterar i att transporttiden för mödrarna blir 
avsevärt mycket längre än om samma resa hade genomförts på en mer välpreparerad 
väg. Det här påverkar flera av kvinnorna i deras val att besöka mödravården, 
eftersom lång restid många gånger resulterar i förlorad inkomst. På den skara kvinnor 
som tar del av mödravården märks det också att de flesta som kommer på 
undersökningarna bor i närområdet, eller har möjlighet att färdas en kortare sträcka 
med kollektivtrafik eller bil.58 Esi Baiden menar att de kvinnor som reser längst för 
att ta sig till Herald Foundation CHPS färdas runt en timme, men några få färdas 
också längre tid.59 Av de kvinnor som jag mötte på mottagningen hade 7 % en restid 
på 60 minuter enkel väg, medan majoriteten, 63 %, färdades mindre än 15 minuter till 
mödravårdscentralen.60 

Inne i staden Oda finns mestadels asfalterade vägar, men många är helt 
opreparerade. Kommer man ut på landsbygden till de mindre byarna finns vissa 

                                                        
54 Observation, [genomförd mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] 
55 Observation, [genomförd mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] 
56 Intervju med mödrar, [genomförda mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] och observation, 
[genomförd mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] 
57 Observation, [genomförd mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] 
58 Intervju med Atiobye, Anastacia, [genomförd den 2012-11-13] 
59 Intervju med Baiden, Esi, [genomförd den 2012-11-19] 
60 Intervju med mödrar, [genomförda mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] 
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asfalterade vägsträckor, men oftast är körbanorna inte alls belagda. Dock är alla vägar 
dåligt underhållna och det är begränsad framkomlighet både i staden och på 
landsbygden. Skyfall under regnperioderna skapar stora problem i Ghanas 
infrastruktur med hål och sprickor i underlaget. Bilar, lastbilar, motorcyklar och 
varutransporter kryssar konstant mellan de största groparna för att ta sig fram i sakta 
mak. När tillfälle ges används hela körbanan för att parera de största hålen i vägen, 
och fastän det är högertrafik möts fordon i både vänster och höger körfält. Stundtals 
kör man ute på vägrenen, och att färdas med fordonen är skakigt, guppigt och 
tidskrävande. En resa på tio mil tar ungefär tre timmar, oberoende på om man färdas 
med buss eller taxi, och medelhastigheten i städerna är endast något lägre än den på 
de mindre trafikerade vägarna på landsbygden.61 Det finns kontrakt upprättade för 
underhåll och genomförande av reparationer på flera av vägarna i regionen, men de 
människor som ska utföra arbetet vill inte starta eftersom ett presidentval ska 
genomföras den sjunde december. Resulterar valet i att en ny regering tillsätts 
innebär det att nuvarande kontrakt inte längre är bindande och regeringen kan 
upplösa de kontrakt man finner onödiga. Pengar för statligt genomförda projekt 
betalas alltid ut retroaktivt, vilket innebär att de som genomför underhållet riskerar att 
gå miste om löner och materialkostnader vid regeringsskifte. 62 

Att infrastrukturen är bristfällig blir inte bara ett problem när kvinnan ska ta sig 
till mödravårdscentralen, utan också om komplikationer eller akuta situationer 
uppstår som behöver vidare vård på ett sjukhus med bättre resurser. Ett av de resultat 
Qin Yi Lee et al. (2012) påvisar gällande mödravården i just Ghana är att 
infrastrukturen och mödratransporterna till och mellan sjukhus måste förbättras. Detta 
för att tidskrävande förflyttningar kan vara avgörande för både barnets och kvinnans 
framtid. Idag finns det en överenskommelse mellan Ghana Private Road Transport 
Union, en del distrikts församlingar och hälso- och sjukvården att gratis skjutsa 
kvinnorna till regionsjukhusen från mindre anrättningar när problem eller 
komplikationer behöver ytterligare vård. Problemet är dock att arrangemanget i sig är 
bristfälligt då många chaufförer är tveksamma till det ansvar de får för kvinnans 
säkerhet och därför drar sig för att skjutsa kvinnor med olika komplikationer eller 
som befinner sig i akuta situationer.63 

De flesta kvinnor som tar del av mödravården färdas med taxi eller går när de 
ska ta sig till Herald Foundation.64 Hälften av kvinnorna jag intervjuade sade att de 
går, men nästan lika många, 41 %, färdades med taxi. Endast en kvinna uppgav att 
hon färdades med egen bil, och två kvinnor tog sig till den prenatala undersökningen 
med buss. 65 Det är inte många av människorna i landet som har tillgång till egen bil, 
utan det är framförallt kollektivtrafik man använder för att färdas när det inte är 
gångavstånd. Det vanligaste sättet att åka kollektivt är med ”trotro”, vilket är 
                                                        
61 Observation, [genomförd mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] 
62 Observation, [genomförd mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] och samtal med 
lokalbefolkningen. 
63 Lee, Q. Y., A. T. Odoi, H. Opare-Addo, och E. T. Dassah. 2012 
64 Intervju med Baiden, Esi, [genomförd den 2012-11-19] 
65 Intervju med mödrar, [genomförda mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] 
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minibussar. I Oda finns flera olika busstationer där busslinjerna från regionen 
sammanlänkas, men tidtabeller för när bussarna avgår eller ankommer finns ej att 
tillgå. Oftast väntar chaufförerna med att avgå tills varje säte är upptaget, vilket kan 
ta mer än en timme beroende på tidpunkt och destination. När bussen är fylld 
fungerar den som en direktbuss, men vill en passagerare kliva av någonstans på 
vägen säger denne endast till. Ett annat alternativ till bussarna som avgår helt fyllda, 
är de som plockar upp människor på vägen mellan ändstationerna. De avgår från 
stationerna med ett fåtal passagerare och tar sedan upp eller släpper av människor 
längs vägen mellan ändhållplatserna. Inte heller dessa bussar har tidtabell, utan 
chaufförerna avgör själva när de ska starta.  

Det finns inte markerade busstationer någonstans i området för de som väntar på 
en minibuss, utan chauffören kommunicerar genom att vinka och ropa till människor 
längs vägarna om det finns utrymme för fler passagerare i bussen. På samma sätt kan 
människorna längs vägarna genom att vinka med handen och söka ögonkontakt med 
chauffören stanna bussar och stiga på om det finns tomma säten. Även om det saknas 
markerade busshållplatser längs med vägarna är det allmänt känt bland befolkningen 
i byarna vart man lättast får tag i en buss. Något som kan påverka tillgängligheten till 
kollektivtrafiken är tidpunkten man ska färdas. Eftersom tidtabeller inte existerar kan 
man inte veta exakt när bussarna slutar eller börjar gå på dagarna. De flesta börjar gå 
runt klockan fyra eller fem på morgonen, och slutar strax efter mörkret infaller vid 
sextiden på eftermiddagen. Taxibilar fungerar på samma sätt som minibussar, men 
också som ett komplement till kollektivtrafiken. Väljer man att samåka med fler 
människor i bilen blir resan billigare, men man riskerar också att färdas en omväg 
innan man når sin destination. Tar man däremot en taxi ensam blir priset högre, men 
man färdas direkt till målet.66 För kvinnorna som är i behov av mödravård snabbt kan 
den här strukturen gällande kollektivtrafiken resultera i problem eftersom det inte 
finns någon tidsgaranti gällande när, eller om, man kommer till sin destination. Som 
ovan nämnt påvisar tidigare forskning av Qin Yi Lee et al. (2012) att det är ett av de 
stora problemen gällande mödravården i Ghana.67 

Kvinnorna som intervjuades påpekade framförallt att korta väntetider och 
flexibiliteten i och med drop-in tiderna är två fysiska faktorer som påverkar deras val 
av central. Anastacia tog upp infrastrukturen som den mest avgörande faktorn för 
kvinnornas besöksfrekvens och i och med det också tidsaspekten gällande transporten 
till och från mödravårdscentraler. 

 

3.3 Sociala faktorer som påverkar tillgängligheten 
I det här avsnittet följer en sammanställning av de faktorer som jag valt att benämna 
sociala. Inkomstförlust, okunskap, hembesök, kulturella värderingar och attityder är 
de fem huvudfaktorer som kommer belysas. 

                                                        
66 Observation, [genomförd mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] 
67 Lee, Q. Y., A. T. Odoi, H. Opare-Addo, och E. T. Dassah. 2012 
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Anastacia menar att en av de grundläggande faktorer som påverkar kvinnorna i deras 
val att besöka mödravårdscentralerna eller ej är inkomstförlusten. En stor del av 
kvinnorna driver egna företag, butiker, syateljéer och frisersalonger eller arbetar som 
bönder. Många av kvinnorna bor också i byar utanför Akim Oda och de tre 
mödravårdsenheter som finns, och behöver därför färdas under en lång tid både för 
att ta sig in till centralen, men också för att ta sig hem efter besöket. Enkel väg kan 
resan ta mer än ett par timmar, och för vissa försvinner på grund av detta upp emot en 
hel dags inkomst. Det här resulterar för många kvinnor i förlorad arbetstid och i sin 
tur förlorad inkomst, vilket inte sällan är avgörande när en kvinna väljer bort en 
rutinkontroll. 68  Av de kvinnor som intervjuades på Herald Foundation CHPS 
påpekade 19 % att deras inkomst påverkas av besöket, medan resterande kvinnor inte 
ansåg inkomsten påverkad överhuvudtaget. Flera av dem förklarade att de kan arbeta 
in den förlorade arbetstiden eftersom de är egna företagare, medan några av 
kvinnorna med anställning berättade att de planerade in rutinkontrollerna innan 
arbetstid för att inte påverka arbete och inkomst. En kvinna som är statligt anställd 
vid Ghana Education Service förklarar att det är en rättighet att genomföra de 
prenatala besöken. Hennes inkomst påverkas inte alls och hon får alltid klartecken att 
göra besöken utan invändningar från cheferna på arbetsplatsen.69  

Både Esi Baiden och Anastacia påpekar också att en nog så viktig anledningen 
till att en kvinna väljer bort en prenatal undersökning är okunskap. Många av 
kvinnorna som känner sig friska och starka förutsätter att allt är som det ska vara, och 
förstår därför inte vikten av en prenatal undersökning. Även om de råds att kontakta 
mödravården vid en graviditet av vänner, familj eller personal på en mödravårdsenhet 
är det ett råd som i mångt och mycket ignoreras. För att öka kunskapsnivån i Birim 
central distriktet arbetar man aktivt med att genomföra informationskampanjer. De 
genomförs framförallt ute i byarna där man med jämna mellanrum samlar kvinnorna 
och sprider kunskap om kontrollerna och samtidigt råder kvinnorna att genomföra 
minst fyra prenatala undersökningar under varje graviditet. De förstagångsföderskor 
som personalen kommer i kontakt med under informationskampanjerna lägger man 
extra resurser på att informera. Man råder dem att föda barnet på en förlossningsenhet 
eftersom första förlossningen många gånger är svårast. Bor kvinnan långt från 
förlossningsenheten råder man henne att flytta in till vänner eller släktingar i staden 
om det finns möjlighet när det närmar sig förlossning.70 Det här sättet att aktivt arbeta 
med spridning av information styrks av Lee, Odoi, Opare-Addo, och Dassah (2012) 
som påvisar att man för att få bukt med mödradödligheten i låginkomstländer måste 
ta reda på de rådande omständigheter som gäller i landet i fråga. Är okunskap och 
ignorans ett av de större problemen måste vårdpersonalen enligt Qin Yi Lee et al. 
arbeta aktivt med att uppmuntra kvinnorna att ta del av de prenatala undersökningar 
som finns att tillgå under graviditeten. Även om antalet prenatala undersökningar har 
ökat stadigt under åren bland kvinnor i låginkomstländer är det fortfarande en mängd 

                                                        
68 Intervju med Atiobye, Anastacia, [genomförd den 2012-11-13] 
69 Intervju med mödrar, [genomförda mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] 
70 Intervju med Atiobye, Anastacia, [genomförd den 2012-11-13] 
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kvinnor som inte utnyttjar rutinundersökningarna. En del i problematiken menar man 
är sociala och kulturella faktorer som sätter stopp för många av kvinnorna i deras val 
att söka mödravård eller ej idag. 71  De kvinnor som gjorde sina prenatala 
undersökningar på Herald Foundation hade god förståelse för behovet av 
rutinkontrollerna. En stor del av kvinnorna förklarade att de gjorde undersökningar 
för att det är betydelsefullt för dem att veta att allt står rätt till och att barnet växer 
som det ska.72 

För att öka tillgängligheten till mödravården och upprätthålla kontakten med 
kvinnorna finns statliga förordningar om att genomföra privata hembesök bland de 
kvinnor som varit in till centralen en eller ett fåtal gånger men får förhinder och 
uteblir vid nästkommande besök. Visar det sig att hon uteblivit från ett besök tar man 
kontakt med kvinnan och informerar henne om vikten av att komma in till centralen. 
Avböjer eller ignorerar kvinnan rådet att ta sig in till centralen görs hembesök för 
fortsatt konsultation.73 Hur ofta personalen vid en mödravårdsenhet ska genomföra 
schemalagda hembesök bestäms fritt inom varje community. De hembesök som 
genomförs av personalen på Herald Foundation sker en gång i veckan och då på 
dagtid, när de flesta kvinnor befinner sig på sin arbetsplats. Eftersom man har ett 
rullande schema med olika områden som ska besökas resulterar det i att varje gravid 
kvinna som uteblir från rutinkontrollerna får ett besök ungefär en gång i månaden, 
förutsatt att hon inte är på arbetet. Hembesöken resulterar vanligen i att kvinnorna 
fortsätter göra de prenatala undersökningarna på centralen och anses vara ett effektivt 
sätt att få kvinnorna att fortsätta nyttja mödravården.74 För att få möjlighet att samtala 
med några av de kvinnor som inte tar sig in till centralen följde jag med ett par 
sköterskor när de under en dag genomförde två hembesök. Dock visade det sig när 
jag talade med de gravida kvinnorna att de inte alls hade uteblivit från några 
undersökningar, utan hembesöken den dagen verkade framförallt fungera som ett 
samtal för att försäkra sig om att kvinnan mådde bra mellan rutinkontrollerna.75  

Det är många olika kulturer som samspelar i Ghana. En del är mer konservativa 
än andra, och inom flertalet av de kulturella grupperna är kvinnan underordnad 
mannen. Det här innebär att mannens åsikt väger tungt för en kvinnas valmöjligheter 
att besöka mödravården. Har mannen en negativ åsikt gällande vården och anser ett 
besök onödigt får kvinnan rätta sig efter det. Det ska dock påpekas att så inte är fallet 
inom alla kulturella grenar i landet, många kvinnor är fria att själva bestämma och 
göra valet att besöka mödravården eller inte. Över lag är det inte många av männen 
som följer med kvinnan på de prenatala undersökningar som görs menar Anastacia. 
Hon påstod att det är en av 1000 män som följer sin kvinna på prenatala 
undersökningar. Men av kvinnorna jag mötte på Herald Foundation visade det sig att 
25 % har haft sällskap av maken till mödravården en eller flera gånger. Maken anses 

                                                        
71 Lee, Q. Y., A. T. Odoi, H. Opare-Addo, and E. T. Dassah. 2012 
72 Intervju med mödrar, [genomförda mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] 
73 Intervju med Baiden, Esi, [genomförd den 2012-11-19] 
74 Intervju med Mensah, Linda, [genomförd den 2012-11-22] 
75 Observation, [genomförd 2012-11-22] 
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dock många gånger svag och underordnad sin fru av manliga vänner och bekanta om 
han följer med sin kvinna, vilket är ett synsätt som man idag arbetar aktivt med att 
förändra från statligt håll. Detta utförs genom spridning av information och kunskap 
till männen om mödravård och graviditetsförloppet, men förändringsprocessen är 
tidskrävande och åsikterna lever ännu kvar bland invånarna.76 Under veckan som jag 
spenderade på Herald Foundation mötte jag endast en man på mottagningen. Han 
följer med jämna mellanrum kvinnan till de prenatala undersökningarna. När jag 
frågade vilka attityder han möter hos manliga vänner när han talar om besöken 
berättade han att de inte samtalar om dem överhuvudtaget. 

De kvinnor som besökte Herald Foundation hade stark uppbackning från sin 
partner när det gäller rutinkontrollerna. Många uppmuntras frekvent av partnern att 
genomföra undersökningarna och kvinnorna vittnade om en genomgående positiv 
attityd från partnerns sida.  

En viktig kulturell barriär som påverkar många av kvinnornas 
undersökningsfrekvens är att det anses fult att vara gravid. Det här resulterar många 
gånger i att kvinnan väljer att gömma magen så länge det går och i största möjliga 
mån håller graviditeten hemlig. Det i sin tur leder till att en kvinna som under en lång 
period kan hålla den växande magen hemlig också väntar längre tid med att göra den 
första prenatala undersökningen, allt för att inte människor ska få reda på 
graviditeten.77  

En social aspekt som de intervjuade kvinnorna återkom till flera gånger var 
personalens attityd. ”Familjär stämning” ”intimitet” och ”varm personal” nämndes 
som anledningar till att flera av kvinnorna aktivt valt Heralds mödravård istället för 
regionsjukhusets. En kvinna förklarade att personalen hade gott om tid och verkligen 
lyssnade på det hon tog upp med dem, till skillnad från den opersonliga vård hon tagit 
del av vid Oda hospital. Två kvinnor berättade att de tyckte om att komma till 
Heralds mottagning eftersom de fick tid att diskutera med kvinnor i liknande 
situationer och samtala med personalen på samma gång. 78  Verandan till 
mottagningen fungerade både som kontor för personalen och väntrum, och många 
spontana samtal observerades mellan kvinnorna under veckan. Skratt och skvaller 
blandades med mer seriösa diskussioner och samtal, och flertalet kvinnor satte sig 
återigen ner och pratade vidare när deras prenatala undersökning var avslutad.79 Att 
personalens attityd och bemötande väger tungt för kvinnorna i deras val av 
mödravård styrks av D'Ambruoso, Abbey & Hussein (2005) som genomförde 21 
djupintervjuer och två fokusintervjuer med kvinnor i Ghana och kunde påvisa några 
aspekter som väger tungt i kvinnors val av mödravårdscentral. Framförallt visade det 
sig att personalens attityd och bemötande gentemot kvinnorna är en viktig faktor. 
Tolerans, trygghet och uppmuntran är egenskaper som uppskattas, men också ett 
positiv beteende över lag. Några av de kvinnor som fött barn tidigare la tyngd vid att 

                                                        
76 Intervju med Atiobye, Anastacia, [genomförd den 2012-11-13] 
77 Intervju med Baiden, Esi, [genomförd den 2012-11-19] 
78 Intervju med mödrar, [genomförda mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] 
79 Observation, [genomförd mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] 
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erfarenheter vid den tidigare förlossningen också var en avgörande faktor för val av 
vårdinrättning. De som upplevt bristfällig vård eller ett respektlöst bemötande från 
personalen valde vid nästa förlossning att söka sig till andra sjukhus eller 
mödravårdsenheter.80 Tre av kvinnorna jag intervjuade berättade att de valde att ta 
del av Herald Foundations mödravård när personal som de värdesatte förflyttades dit 
från Oda Hospital. De hade alla tre hittat en barnmorska som de trivdes med och som 
de ansåg förstod dem till fullo.81 

D'Ambruoso, Abbey & Hussein (2005) påvisar också att tillgängligheten till 
uppbackande familj och vänner i närheten av vårdinrättningen är faktorer som är 
avgörande för vart, men också om, kvinnorna söker vård. Kvinnorna som 
intervjuades la stor vikt vid rekommendationer de fått från anhöriga i deras beslut när 
de sökte mödravård. 82  En tredjedel av de kvinnor jag fick kontakt med nämnde 
vänners vitsord som anledningen till att de bytt till Herald Foundations mödravård. 
Två av kvinnorna sade att deras mödrar bor i närheten av centralen och att de alltid 
får sällskap och uppbackning av denne vid de prenatala undersökningarna. 

För att sammanfatta de sociala faktorerna kort menar alltså Anastacia att en 
viktig faktor som påverkar antalet prenatala besök för kvinnorna är inkomstförlusten. 
Både hon och Esi anser också att okunskap och ignorans är viktiga faktorer. Från 
statligt håll har man satt upp riktlinjer om hembesök, vilket är en faktor som ökar 
tillgängligheten till mödravård för de som inte kan ta sig in till centralerna av olika 
anledningar. En viktig faktor som ovan tagits upp är också de kulturella värderingar 
och normer som finns, till exempel att det anses fult att vara gravid. Till sist beskrevs 
personalens attityd som en faktor kvinnorna la vikt vid i sina val av 
mödravårdscentral. 

 

4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Min studie började med grund i milleniemålen och då med fokus på mål nummer 
fem. Alla de här målen är som redan nämnt skapade på en global nivå och är därför 
allmänt skrivna. För att lyckas uppnå mål fem, att alla kvinnor ska ha tillgång till 
mödravård, behöver man se till den lokala nivån och den problematik som finns där. 
De faktorer som kvinnorna har påpekat påverkar deras tillgång till mödravård på 
Herald Foundation CHPS ger en bild av problematiken, men den är också unik. I 
varje land, region, område och by finns det kvinnor som påverkas av olika faktorer 
och livssituationer som samspelar och påverkar deras tillgång till mödravård. Det här 
innebär att milleniemålen måste förankras lokalt och arbetet mot dem skräddarsys på 
plats för att vara effektivt. Det måste dock poängteras att den mest grundläggande 
faktorn är tätheten av mödravårdscentraler, det oavsett vart kvinnan bor. För att klara 

                                                        
80 D'Ambruoso, Abbey & Hussein (2005) 
81 Intervju med mödrar, [genomförda mellan 2012-11-19 och 2012-11-23] 
82 D'Ambruoso, Abbey & Hussein (2005) 
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av att uppnå milleniemål fem måste det självfallet finnas en vårdinrättning i kvinnans 
närhet att vända sig till. Ju längre avstånd det är till mödravårdscentralerna, desto 
färre kvinnor kommer också genomföra de rekommenderade fyra prenatala 
undersökningar WHO har som målbild, vilket också styrks av den tidigare forskning 
gällande avstånd och besöksfrekvens, som jag innan avresa tog del av.   

Nedan följer ett resonemang kring de fysiska och sociala aspekter som nämnts i 
uppsatsen, och som alla påverkar tillgången och tillgängligheten till mödravård i 
Akim Oda på olika sätt.  

Den främsta faktor som ökar tillgängligheten till mödravården för de kvinnor 
som jag intervjuat och observerat förefaller vara drop-in tiderna. Kvinnorna uttryckte 
att de själva kan bestämma när de ska genomföra undersökningen för att det bäst ska 
passa deras egna scheman, vilket gav intryck av att resultera i en avslappnad och 
positiv syn på besöket. Flera av kvinnorna hade vägarna förbi på grund av något 
annat ärende och kom då in och genomförde undersökningen när de ändå var i 
närheten, något som inte hade varit möjligt om besöken hade behövts bokas och 
planeras in flera dagar i förväg. 

Att vården är gratis för kvinnorna bidrar till att alla har rätt till samma vård 
oavsett inkomst eller hemförhållanden, och ökar tillgängligheten till mödravården. 
Problematiken med den förlorade inkomsten finns dock kvar som ett ekonomiskt 
hinder för somliga av kvinnorna. 

De kvinnor som intervjuades lade också stor vikt vid att centralen hade så korta 
väntetider och att den prenatala undersökningen därför kunde genomföras utan större 
tidsåtgång. Detta är något som kvinnorna menade skiljde Herald från de två större 
sjukhusens mödravårdsenheter där väntan ofta kunde bli flera timmar lång. Om 
Herald Foundation fortsättningsvis klarar av att hålla väntetiderna lika korta kommer 
det öka tillgängligheten till mödravården för kvinnorna i området. Det var uppenbart 
att många av de blivande mödrarna sökte sig dit eftersom vänner och släktingar talat 
gott om just de korta väntetiderna. Att lyckas hålla väntetiderna lika korta i framtiden 
när inrättningen blir mer välkänd i staden och fler söker sig dit, är något som jag tror 
blir viktigt för att behålla attraktionskraften.  

Att personalen arbetar aktivt med att informera kvinnor om vikten av prenatala 
undersökningar är ett bra sätt att sprida kunskap och är på så sätt gynnsamt ur 
tillgänglighetsperspektiv. Får befolkningen, både kvinnor och män, en bättre 
förståelse för behovet av prenatala undersökningar sprids en positiv attityd som kan 
vara avgörande i en kvinnas val att genomföra prenatala undersökningar eller 
uppsöka en förlossningsenhet när hon ska föda. En kvinna som backas upp av 
familjen och uppmuntras att avsätta tid för rutinkontroller och undersökningar 
kommer mer troligt genomföra dem än en som inte får samma bemötande i hemmet. I 
de kulturer där mannen är överordnad kvinnan är behovet av information ännu 
viktigare. Att mannen är familjens överhuvud är ett synsätt som sätter käppar i hjulet 
i arbetet för att minska mödradödligheten. Det tar tid att arbeta bort sådana kulturella 
normer, men att informera männen om varför prenatala undersökningar ska 
genomföras är en bit på väg. Det resulterar inte i att kvinnan blir jämställd mannen, 



 24 

men det innebär att mannens attityd till undersökningar inte blir det avgörande 
hindret för kvinnan i hennes val att söka mödravård eller ej.  

Hembesöken som är statligt förordnade hade varit ett effektivt medel för att 
ändra kvinnors attityd till rutinkontroller, om de användes på det sättet som är tänkt 
från statens sida. När personalen på Herald förklarade för mig att man gjorde 
hembesök till de kvinnor som inte dykt upp när de förväntats genomföra 
rutinkontroller lät hela konceptet effektivt och meningsfullt. Esi Baiden berättade att 
man under de hembesöken då förklarar hur viktiga kontrollerna är och uppmanar 
kvinnan att i fortsättningen söka sig till en mödravårdscentral för att genomföra 
kontroller. Ama Botokua nämnde också att hembesöken gav goda resultat och var ett 
effektivt sätt att få kvinnorna att förstå att, och varför, prenatala undersökningar ska 
genomföras. Jag fick förfrågan av personalen om att följa med två sköterskor när de 
en dag skulle genomföra hembesök och tackade ja. Det blev dock en besvikelse 
eftersom sköterskorna endast gick hem till två kvinnor som bodde två respektive tre 
minuters promenad ifrån Heralds inrättning. Båda kvinnorna hade gjort alla de 
prenatala undersökningar som förväntats av dem, och menade att de också skulle 
fullfölja resterande undersökningar innan förlossning. De två hembesök som 
genomfördes den dagen upplevde jag inte föll inom ramen för de besök personalen 
beskrev som viktiga. Kvinnorna bodde i samma kvarter som mottagningen och båda 
berättade att de alltid kom in på mottagningen när det förväntades av dem. Det 
verkade alltså som att man la värdefulla resurser på helt fel kvinnor. Personalen hade 
grundligt förklarat för mig vad man gör under hembesöken och att besöken i sig är ett 
effektfullt sätt att få kvinnor att fortsätta söka mödravård. När de sedan tog med mig 
på hembesök till kvinnor i samma kvarter som mödravårdsenheten låg, framstod 
besöken mestadels som ineffektiva. Det går dock inte att säga något om hur 
resterande hembesök ser ut eftersom jag endast hade möjlighet att följa med på två. 
Ändå kvarstår faktum att besöken behöver effektiviseras något för att ge bättre 
resultat. Att hembesöken endast görs på dagtid när de flesta kvinnor befinner sig på 
sin arbetsplats och inte i hemmet är något problematiskt i sig. Det innebär att en del 
kvinnor som kanske är i behov av hembesök och hade uppskattat dem går miste om 
uppbackningen.  

De faktorer som begränsar tillgängligheten till mödravården förefaller vara något 
fler än de som ökar den. Till att börja med skulle tillgängligheten till mödravården 
främjas om personalen infann sig under de öppettider som Herald Foundation har. I 
Ghana har befolkningen en avslappnad syn på tid över lag och att passa exakta 
klockslag anses inte nödvändigt. Det är ett synsätt som kan resultera i problem för de 
kvinnor som är i behov av akut hjälp eller vård vid en viss tidpunkt, och då väljer att 
vända sig till Herald när mottagningen säger sig ha öppet. Att de flesta kvinnor söker 
sig till mödravårdsenheten på förmiddagen innan de går till sina arbeten innebär att 
de, och i förlängningen deras inkomster, skulle gagnas om personalen är på plats 
under öppettiderna. 

Inkomstförlusten påpekade Anastacia är avgörande när kvinnor väljer att avstå 
från att göra rutinkontroller. Många har inte råd att förlora flera timmars lön, och 
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avstår därför från att genomföra kontrollerna eftersom pengaförlusten annars blir för 
stor. Att många får färdas en lång sträcka för att ta sig in till mödravården och sedan 
sitta i timmar och vänta på en undersökning blir alltför kostsamt. Jag hade en teori 
om att många av de kvinnorna jag träffade skulle påpeka att infrastrukturen och 
kollektivtrafiken är de stora problemen, men det var ingen av dem som nämnde det. 
Att de inte anser att infrastrukturen är ett problem beror troligtvis på att människorna 
här är vana vid vägkvalitén. Ett stort problem för min undersökning är dock att jag 
inte har kommit i kontakt med några av de kvinnor som inte tar sig in till 
mödravårdsenheten. Hade jag gjort det hade kanske de kvinnorna haft en annan syn 
på infrastrukturen att dela med sig av. Att färdas i Ghana tar lång tid, och det är något 
som invånarna är medvetna om och accepterar. När det gäller kollektivtrafiken hade 
jag också en teori om att flera av kvinnorna skulle berätta att de hade problem att ta 
sig in till mödravårdsenheten på grund av bristande eller obefintliga färdförbindelser. 
När jag väl träffat mödrarna och själv också har rest mycket kollektivt i landet inser 
jag att kollektivtrafiken inte är så dålig som jag först trodde. Den är bristande, men 
inte alls helt obefintlig. Bussarna går ofta och med jämna mellanrum, och oavsett vart 
man ska finns det alltid möjlighet att ta en buss eller taxi. Eftersom det nästan inte är 
någon prisskillnad när man färdas med taxi eller minibuss innebär det att man relativt 
enkelt kan färdas längre sträckor även om man ska till en avskild plats utan 
bussförbindelser.  

Ibland kan man få vänta ett tag innan det kommer en buss eller taxi som man får 
plats på. Ibland tar det någon minut, medan det nästa gång kan ta uppemot 10-15 
minuter. Det förefaller inte vara ett problem för invånarna i landet eftersom det är ett 
system som enligt dem är fullt fungerande. Problem kan dock uppstå om det är en 
akut situation där man behöver komma till sjukhuset eller en förlossningscentral så 
snabbt som möjligt. Då blir det avslappnade synsättet på tidtabeller problematiskt 
eftersom man inte har gott om tid längre, utan tävlar mot klockan för att till exempel 
rädda en mamma eller ett spädbarn. Jag vill alltså poängtera att de långa restiderna, 
och då framförallt beroende på den bristfälliga infrastrukturen, enligt mig är ett 
problem när det gäller mödravården även om kvinnorna som intervjuats inte anser 
det. 

Infrastrukturen i sig är en fråga som måste belysas från statligt håll. På en lokal 
nivå tror jag att en idé för att öka tillgängligheten till mödravård skulle kunna vara att 
införa en mobil enhet för prenatala undersökningar, som färdas mellan byarna. Då 
behöver kvinnorna inte avsätta tid för att färdas in till Oda, och inkomstförlusten blir 
inte heller lika påtaglig för de blivande mödrarna. Ett annat alternativ kanske kan 
vara att införa någon form av reseersättning eller bidrag som underlättar när kvinnor 
måste färdas långt för att ta sig till en mödravårdsenhet.  

De kulturella normer som finns i Ghana är många och vitt skilda. Att kvinnorna 
gömmer sina magar och att det anses fult att vara gravid gagnar inte tillgängligheten 
till mödravård eftersom många säkerligen drar sig för att genomföra undersökningar 
för att hålla graviditeten hemlig. Varför det anses fult att vara gravid är en fråga som 
tidigt väcktes i min undersökning och något som jag skulle vara intresserad av att 
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undersöka mer i fortsatta studier. Av de kvinnor jag fick kontakten med på Herald var 
majoriteten dock kunniga och införstådda med att de prenatala undersökningarna var 
bra både för deras och barnets framtidsutsikter. Men precis som med de dåliga 
vägarna är det inte de kvinnor som tar sig in till mödravårdsenheterna som har de 
största problemen, utan det är de kvinnor som inte tar sig in till centralerna på 
undersökningar som behöver mer stöd och hjälp. 

Något som hade varit intressant att studera närmare utöver varför det anses fult 
att vara gravid, är de kvinnor som väljer att inte besöka mödravårdsenheter 
överhuvudtaget. Eftersom studien genomfördes på en mödravårdscentral och jag 
endast träffade de kvinnor som verkligen genomför prenatala undersökningar, hade 
det vart intressant att få med en annan sida av myntet; Vilka faktorer väger tyngst när 
kvinnor väljer att inte söka mödravård? Och vilka är de kvinnor som inte tar sig in till 
mödravårdscentralerna? 

Jag hoppades att det hembesök jag följde med sköterskorna på skulle ge en glimt 
av vad som väger tyngst när kvinnorna väljer att avstå från att ta del av mödravården. 
Som ovan nämnt var de hembesöken inte givande ur den synpunkten, eftersom vi den 
dagen inte besökte kvinnor som struntade i rutinkontrollerna eller hade en lång väg 
att färdas in till centralen. 

För att återknyta till de begrepp som identifierades i avsnittet om tidigare 
forskning följer här ett kort sammandrag. Infrastruktur och kollektivtrafik har redan 
nämnts och diskuterats utifrån min hypotes, och förutom de fenomenen uppfattade 
jag personalens attityd, kulturella normer, avstånd, kunskapsspridning, journalföring 
och mellanmänskligt beteende som centrala begrepp i tidigare forskning. Det visade 
sig att alla var väsentliga i min fältstudie. Något som var positivt överraskande var 
hur stor vikt både personal och mödrar lade vid just kunskapsspridning; det märktes 
under både intervjuerna och observationer att människorna ansåg kunskap vara en 
nyckelfaktor för antalet mödravårdsbesök. Efter att studien genomförts har jag inte 
bara fått förståelse för vilka de olika faktorerna är, utan också hur de samspelar och 
upplevs i det vardagliga livet. 

Det går att rikta kritik mot det faktum att jag valt att dela upp faktorerna som 
påverkar kvinnorna i två grupper; fysiska och sociala. I verkligheten samspelar alla 
faktorer med varandra, och över tid och rum. Jag har dock valt att gå tillväga på det 
här sättet eftersom det har gjort det enklare att sätta sig in i materialet och få en 
överblick. Troligtvis har uppdelningen också resulterat i en annan infallsvinkel som 
inte hade uppenbarats om inte uppdelningen gjorts, men i realiteten är det självfallet 
mer komplext än att dela in faktorerna i två grupper. 

Att inte enbart ha en medicinsk synvinkel när man studerar problematiken kring 
mödravård tror jag är viktigt. Det behövs också en kulturgeografisk aspekt för att 
förstå problematiken med tillgänglighet och kunna belysa hela kontexten.  
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5. SLUTORD 
 
Jag åkte till Ghana för att analysera de faktorer som kvinnorna anser begränsar och 
skapar tillgänglighet till mödravård på en lokal nivå, och få bättre förståelse för 
innebörden i milleniemål fem. Huruvida Ghana kommer lyckas nå målet kan jag inte 
svara på, arbetet fortlöper och man jobbar målinriktat både på nationell och lokal 
nivå. Viljan finns, men som Anastacia berättade tar processen längre tid än man hade 
hoppats på. Till 2015 kommer alla kvinnor troligtvis inte ha tillgång till mödravård i 
landet, utan arbetet mot målet kommer fortsätta ytterligare en tid83. 

Även om den fältstudie jag genomförde säkerligen kan anses bristfällig och 
alltför kort för en mer vetenskaplig kontext tycker jag att jag har lyckats belysa 
tillgänglighetsproblematiken och de faktorer som påverkar den. Fysiska aspekter som 
infrastruktur, kollektivtrafik, och väntetider har klarlagts, men också sociala och 
kulturella infallsvinklar som är viktiga för kvinnors tillgång till mödravård. Attityder, 
uppbackning från släkt och vänner och okunskap är alla faktorer som påverkar 
tillgängligheten på olika sätt. Det som kom som en stor förvåning för mig var synen 
på graviditeten som något skamligt. Att man arbetar flitigt för att nå milleniemål fem 
och förbättra mödravården i hela Ghana är ett steg i rätt riktning, men i ett land där 
sådana normer fortfarande lever vidare tror jag att man måste göra ett mer 
grundläggande arbete än att ”bara” förbättra infrastrukturen och korta ner 
väntetiderna. Det behövs aktiv spridning av information, på samma sätt som man 
lägger resurser på att informera människor om till exempel preventivmedel måste 
resurser kanaliseras för att sprida information om graviditetsförloppet och de 
prenatala undersökningarnas kapacitet att i ett tidigt skede upptäcka och förebygga 
problem. 

Att vara gravid är något naturligt, och att föda barn ska inte kunna leda till döden 
för en fullt frisk kvinna. Det ska snarare vara så när som på en rättighet att veta att 
man har tillgång till välutvecklad mödravård och kunnig personal. Det oavsett vart 
man befinner sig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
83 Intervju med Atiobye, Anastacia, [genomförd den 2012-11-13] 
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