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Sammandrag 

Denna studie undersöker språket i informationstexter om efterförlossningsvård ur ett kritiskt 
diskursanalytiskt perspektiv. Syftet med denna studie har varit att synliggöra normer och 
diskurser om efterförlossningsvård om vad som räknas som sjukt och inte, vad som är vårdens 
respektive individens ansvar och vilka skador som lyfts fram eller göms undan. Uppsatsen utgår 
ifrån teorier om systemisk-funktionell grammatik (SFG) och kritiska diskursstudier med fokus 
på makt och kön. De metoder som används är transitivitet och modalitet från SFG samt en 
studie av tilltal. Undersökningen visar att infinitivfraser och passiv används för att flytta bort 
fokus från ämnen som toabesök, sex och vissa typer av skador. Andra strategier som används 
är att använda pronomenet en del när känsligare ämnen behandlas. Imperativ och 
förpliktelsemodaliteter av låg grad används för att uppmana till självvård. Studien visar att 
texterna skapar en normalitet där vissa skador beskrivs som ‘normala’ på ett sätt som inte kräver 
sjukvård, medan andra beskrivs som ‘onormala’ och som kräver sjukvård. Samma skada kan 
också skrivas fram som ‘normal’ i vissa situationer och ‘onormal’ i andra. Texterna 
reproducerar också normer kring kön, sexualitet och relationer och vilka handlingar och attribut 
som är kopplade till dessa.  

 
Nyckelord: systemisk-funktionell grammatik, SFG, language and gender, språk och kön, 
kritiska diskursstudier, CDS, förlossningsvård, efterförlossningsvård 
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1 Inledning 

Informationstexter används för att förmedla kunskap och uppmana till handling. De 
förekommer överallt i vårt samhälle inom vitt skilda områden som vårdinformation, reklam, 
nyheter, fackböcker och myndigheters kommunikation till medborgare. Det är en text som ofta 
ses som saklig och opartisk – det som står i texten är fakta. Men informationstexter förmedlar 
också normer om vårt samhälle och om ämnet de behandlar. Det kan göras genom valet av 
vilken information som ska vara med och vilken som väljs bort och vilka ord och grammatiska 
former som används.  

Språk och samhälle ingår i en ständig samverkan där de konstruerar och rekonstruerar vår 
verklighet. Vårt sätt att prata påverkar hur vi ser på världen, lika mycket som världen påverkar 
vårt sätt att prata. Det innebär att en text speglar våra föreställningar om världen, och i 
förlängningen också samhälleliga strukturer och förtryck. Genom att studera texter kan vi alltså 
säga något om vilka förväntningar som förmedlas om hur samhället ser ut, vad som är normalt 
eller självklart och hur vi kategoriserar människor.  

En sådan kategorisering är kön, något som är ständigt närvarande och genomsyrar nästan 
all mänsklig interaktion. Vi delar in människor i kategorier utifrån deras kön och dessa 
kategorier utgör grunden för såväl stereotyper, normer och föreställningar som ojämlik 
fördelning av resurser och makt. 

I vården finns, utöver kön, även en struktur där vårdpersonal har både mer makt och 
kunskap än den som söker vård. Båda dessa strukturer – maktobalans mellan kön och mellan 
vårdpersonal och patient – samverkar och skapar en situation där vissa patienter har mindre 
makt än andra. En konsekvens av detta är bland annat att kvinnliga patienter inte får lika stort 
gehör för sina upplevelser och symptom.  

Hur ser det då ut inom ett vårdområde som nästan bara berör kvinnor – förlossningen? 
Vården efter en förlossning, efterförlossningsvården, är starkt kritiserad idag. Inte minst för att 
alldeles för få får den vård de behöver. Informationstexter om efterförlossningsvård påverkas 
av den ojämlika maktstrukturen både inom vården och mellan kön. Hur speglar texterna livet 
efter förlossningen och de varierande möjligheterna till vård? Med hjälp av ett 
språkvetenskapligt perspektiv på dessa texter kan strukturerna synliggöras och kritiseras. En 
sådan studie är också en del av att förändra dessa strukturer och gå ett steg närmare mot att 
jämna ut dessa skillnader. 

Förlossningen, och efterförlossningsvården i synnerhet, har i liten utsträckning studerats 
tidigare i svensk språkvetenskap. Det behövs generellt mer forskning om texter inom vården 
och den här studien är ett bidrag till det. 
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2 Syfte 

Syftet med den här studien är att studera diskurser och normer kring förlossning med hjälp av 
systemisk-funktionell grammatik, SFG. Mer specifikt vill jag se hur grammatiska realiseringar 
kan visa hur texterna framställer diskurser om vad som räknas som sjukt och inte, vad som är 
vårdens respektive individens ansvar och vilka handlingar, behandlingar och skador som lyfts 
fram och vilka som göms undan. Mitt syfte preciseras i följande frågeställningar: 

• Vad framställs i texterna som en förlossningsskada och vad framställs som 
“normalt”?  

• Hur används modaliteter för att fördela ansvar mellan vården och den födande? 
• Vilka processer uttrycks i infinitivfraser, imperativ och passiv och vad säger dessa 

om vilka förväntningar som finns på hur vardagen ska se ut efter en förlossning? 
• Hur används tilltal för att närma sig eller ta avstånd från olika ämnen? 

3 Disposition 

Min uppsats är disponerad på följande sätt: I kapitlet bakgrund och tidigare forskning redogör 
jag för de kulturella och samhälleliga villkor som påverkar förlossningsvården. Jag redogör 
också för tidigare språkvetenskaplig forskning om normer i texter, myndighetstexter och vård. 
I teorikapitlet presenterar jag mina teorier om diskursanalys, makt, kön och SFG samt förklarar 
några viktiga begrepp. Efter det kommer materialkapitlet där jag beskriver mitt material och 
materialurval. I metodkapitlet går jag igenom de delar av SFG som jag använder i min uppsats 
samt min analys av tilltal. Jag förklarar också hur metoden genomförts och diskuterar dess 
tillämpbarhet i denna studie. Sedan, i kapitlet resultat och analys redogör jag för just studiens 
resultat och min analys av dem. Detta gör jag genom att presentera infinitivfraser, imperativ, 
passiv, modaliteter och tilltal för sig. Under respektive kategori presenterar jag först för 
resultatet och sedan analysen. I diskussionskapitlet sätter jag in mina resultat i ett större 
perspektiv, både i förhållande till tidigare språkvetenskaplig forskning om myndighetstexter 
och SFG och i förhållande till sjukvården, makt och kön. Jag diskuterar också hur en 
omarbetning av texterna skulle kunna se ut. Slutligen avslutar jag uppsatsen med att ge förslag 
på vidare forskning. 
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4 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel redogör jag för de samhälleliga, kulturella och vårdmässiga faktorer som 
påverkar förlossningsvården. Jag går också igenom tidigare språkvetenskaplig forskning om 
texter och normer, myndighetstexter och vården. 

4.1 Bakgrund 
I detta avsnitt beskriver jag föreställningar om förlossningen idag och historiskt och vilka 
förutsättningar som påverkar förlossningen. Först redogör jag för det krisläge som råder inom 
förlossningsvården idag. Sen går jag igenom hur olika syner på förlossningen har förändrats 
över tid och slutligen diskuterar jag vilka konsekvenser en ojämlik vård kan få och hur det kan 
påverka förlossningsvården. 

4.1.1 Förlossningsvården i kris 

Förlossningsvården i Sverige har de senaste åren blivit allt mer kritiserad av både 
privatpersoner, organisationer, media, myndigheter och av sjukvården själv. I sin reportagebok 
BB-krisen: sveket vid livets början beskriver Bjurwald att orsaken till detta är mångbottnad men 
har spätts på av de senaste decenniernas sparkrav på vården som minskat antalet barnmorskor 
per födande och lett till nedlagda förlossningsavdelningar. Barnmorskor rapporterar om en 
arbetsmiljö som är så dålig att patientsäkerheten hotas (Bjurwald, 2019, s. 38 ff.). Dagens ETC 
rapporterar också om att detta är en stor orsak till att så många barnmorskor och chefer i 
Stockholms län har slutat att hela avdelningar har riskerats att läggas ner (Berglund, 2021). 

Socialstyrelsen, de som ansvarar för att utreda vårdsituationen i Sverige, har i flera 
rapporter kommit fram till att det finns brister i förlossningsvården och efterförlossningsvården. 
De skriver om regionala skillnader, om brist på information och avsaknad av 
behandlingsplaner. I flera rapporter kommer de fram till samma sak: förlossningsvården i 
Sverige måste bli bättre (Socialstyrelsen, 2016, 2017, 2018b, 2018a, 2019b). En sak som 
behöver förändras är att den födande inte alltid får tillräcklig information om livet efter 
förlossningen, framför allt vad gäller: sex efter förlossningen, psykiska sjukdomar, 
förlossningsskador, träning och amning. Det är också otydligt vart de ska vända sig om de väl 
får problem.  

Inspektionen av vård och omsorg, IVO, har gjort en sammanställning av anmälningar om 
förlossningsvården från år 2019 och flera av dessa handlar om brist på information och 
delaktighet. En av de brister som IVO pekar ut är "Kvinnan och hennes närstående får inte 
tillräckligt med information inför, under och efter förlossningen eller så är informationen svår 
att förstå för kvinnan och hennes närstående." (Inspektionen för vård och omsorg, 2020). 

Bristerna i efterförlossningsvården har också uppmärksammats av media. Bara det senaste 
halvåret har medierapporteringen ökat i och med en ny kris för förlossningsvården i Stockholms 
län under hösten 2021.  Dagens ETC och Svenska Dagbladet rapporterade bland annat att över 
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hundra barnmorskor och chefer sagt upp sig och över 60 till har hotat med uppsägning  
(Berglund, 2021; Johanson, 2021). 

Det finns idag en handfull olika föreningar och upprop mot bristerna i förlossningsvården. 
Många av dem är inriktade mot efterförlossningsvården och det bemötande den födande fått 
där och svårigheter många har att över huvud taget få vård. Några av dessa är Diastasupproret, 
Våga vägra förlossningsskador, Alltserfintut, BB-marschen och Brukarorganisationen för 
gravida och födande (tidigare Födelsevrålet). De flesta av dem drivs på sociala plattformar som 
Facebook eller Instagram. Facebooksidan Alltserfintut delar berättelser från de som fött barn 
om deras (ofta långa) väg till att få rätt vård för sina förlossningsskador.  Namnet syftar på det 
som många av dem får höra av vården att "allt ser fint ut", trots att de vid ett senare vårdbesök 
får bekräftat att de har svåra förlossningsskador som kräver operation (Alltserfintut, 2020). 

4.1.2 Förlossningen i kultur och samhälle 

Höjeberg skriver i sin bok Jordemor, barnmorska och barnaföderska (2011) om födandets 
historia i Sverige med fokus på barnmorskans arbete och praktik. Genom intervjuer och 
historiska dokument målar hen upp en livfull och detaljrik historia som inte viker för svåra, 
hemska eller tabubelagda ämnen och beskrivningar. Trots detta, och trots att Höjeberg beskriver 
barnmorskans uppgift både under och efter förlossningen, så är det enda som nämns om skador 
efter förlossningen eller efterförlossningsvården de akuta och livshotande sjukdomarna 
barnsängsfeber (infektion i livmodern) och blodpropp. Det lilla som nämns om andra skador är 
hur tungt det är för de kvinnor som kort efter förlossningen tvingas fortsätta arbeta samt en 
kvinna vars man våldtog henne kort efter varje förlossning så att hon ständigt födde barn och 
aldrig fick vila. Barnmorskan beskrev efteråt att hon tänkte på att det tar minst fyra månader 
för livmodern att läka, och att det var "fysiskt omöjligt" att ha vaginalt samlag under denna tid. 

Detta säger något om vilken ställning förlossningsskador har när det kommer till 
förlossningar: det är något som inte gärna pratas om. Bjurwald bekräftar denna bild i en intervju 
med Eva Uustal, en av få läkare som är specialiserade på förlossningsskador som säger att det 
är tabu att prata om förlossningsskador, både för den som drabbats av dem och inom vården 
och i barnmorskors utbildning. Bjurwald rapporterar också om en kultur som finns inom 
barnmorskeyrket: en förlossning ska göra ont, förlossningsskador är att vänta och att dagens 
födande borde stå ut med både smärta och skador som så många gjort innan dem (Bjurwald, 
2019, s. 62 f.). 

Grip aldrig in i det naturliga förlossningsförloppet! Detta har länge varit den gyllene regeln inom 
förlossningskonsten, en naturlag och en röd tråd genom förlossningskonstens historia. 
(Höjeberg, 2011, s. 48). 

Förlossningen präglas i mycket hög grad av just tanken på förlossning som något naturligt. En 
förlossning är oundvikligen en smärtsam händelse, både innan, under och efter förlossningen. 
Hur det smärtsamma i förlossningen ska hanteras har de senaste 200 åren pendlat fram och 
tillbaka mellan en "naturlig" förlossning utan smärtlindring och en medikaliserad förlossning 
med smärtlindring. Medikalisering handlar om att sjukdomsförklara kroppsliga processer. 
Alltså att förlossningen ses som ett sjukligt tillstånd, där den födande blir en patient med 
medicinsk övervakning och mätinstrument som kontrolleras av läkaren (Clesse m.fl., 2018, s. 
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162). På 1800-talet fick förlossningssmärta inte lindras eftersom det står i bibeln att 
förlossningar ska göra ont (Höjeberg, s. 150). När förlossningarna flyttade från hemmen till 
sjukhusen under 1920- till 1940-talet innebar detta också en förflyttning av förlossningen till 
den medicinska sfären där smärtlindring var en given del. (Höjeberg, s. 209) I slutet på 1900-
talet kritiserades istället sjukhusförlossningarna med att de avdelningarna var som 
förlossningsfabriker och idén om den naturliga förlossningen kom tillbaka (Höjeberg, s. 296). 
Idag har det pendlat tillbaka till en mer medikaliserad förlossning där smärtlindring är en 
självklar del. 

4.1.3 Ojämlik vård 

Sveriges kommuner och landsting har undersökt hur den ojämlika vården ser ut, vilka som 
drabbas och hur stora skillnaderna är. I en rapport från 2019 skriver Smirthwaite att det finns 
många faktorer som avgör vilken typ av vård och bemötande en människa får. Några av de 
tydligaste skillnaderna gäller faktorer som kön, inkomst, etnicitet, sexuell läggning, psykisk 
ohälsa, missbruk och funktionsnedsättning. En person som tillhör mer än en av dessa grupper 
är ofta ännu mer utsatt. I en förlossning är kön en oundviklig central faktor – den som föder 
barn förväntas vara kvinna. Att det i stort sett bara är kvinnor som föder barn påverkar villkoren 
för förlossningsvården och de som föder. Exakt hur är svårt att säga, eftersom det inte finns en 
motsvarande biologisk situation för män. Men forskning visar t.ex. att kvinnor i allmänhet inom 
vården får lägre doser av medicin, färre operationer och att deras smärta och besvär inte tas på 
samma allvar som mäns. Det tar ca sex år för en man att få en diagnos och behandling för 
rubbning av hjärtrytmen, medan det tar femton år för en kvinna. En studie av två identiska 
patientfall med ett manligt och ett kvinnligt kodat namn visar att kvinnan fick mer råd om 
livsstilsförändringar och psykofarmaka medan mannen istället fick fler somatiska 
undersökningar och behandlingar. Mäns symptom kopplas oftare till kroppsliga sjukdomar 
medan kvinnors kopplas till psykiska sjukdomar. (Smirthwaite, 2019, s. 16 f.). 

4.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör jag för tidigare språkvetenskaplig forskning om normer, 
myndighetstexter och vårdtexter. Först ger jag en kort sammanfattning av tidigare forskning 
om normer i texter och en beskrivning av forskning om tilltal. Sedan skriver jag hur forskning 
om myndighetstexter ser ut och lyfter några viktiga resultat kring det. Slutligen redovisar jag 
några studier om språkvetenskap och vård, framför allt den forsknings som gjorts om 
förlossningar och vård men även några mindre studier om vårdtexter. 

4.2.1 Texter och normer 

Det finns mycket forskning om hur normer reproduceras genom språket. Många av dessa har 
fokus på just förtryckande strukturer. T.ex. har det skrivits avhandlingar om feministisk 
språkaktivism (Wojahn, 2015), språk och rasism (Hagren Idevall, 2016) och 
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normföreställningar om föräldrar (Lind Palicki, 2010; Westberg, 2016). Mycket av de senaste 
årens forskning är fokuserad på feministisk språkpolitik, alltså hur personer använder språket 
för att åstadkomma förändringar av föreställningar om normer om t.ex. kön. Några exempel på 
sådan forskning är Palicki och Milles, 2004; Bäck, Lindqvist och Gustafsson Sendén, 2015; 
Milles m.fl., 2017.  

Lind Palicki studerar i sin avhandling Normaliserade föräldrar. En undersökning av 
Försäkringskassans broschyrer 1974–2007 hur normföreställningar om föräldrar reproduceras 
i broschyrer om föräldrapenning (2010). Hen studerar hur broschyrernas mottagaranpassning 
pekar ut vem som förväntas läsa och identifiera sig med texten och vem som inte förväntas läsa 
och inte heller ges möjlighet att idenfitiera sig med texten. Detta gör Lind Palicki genom att 
kolla på direkt tilltal, generiskt man och omtal. Hen kommer fram till att i Försäkringskassans 
broschyrer med du-tilltal skapas hierarkier där den primära mottagaren av texten är mamman, 
och den sekundära är pappan, ensamstående eller adoptivföräldrar.  Vidare visar hen också att 
de broschyrer som har mer omtal än du-tilltal i större utsträckning placerar mottagarna av texten 
på samma nivå, snarare än hierarkiskt (s. 70 ff.).  

Lind Palicki beskriver att läsaren av broschyren förväntas vara svensk, arbetande och att 
kvinnor har huvudansvar för familjen. Hen skriver också att "[b]roschyrerna kan sägas 
sanktionera ett slags folkhems- eller borgerliga ideal, där ordning och reda och ett välordnat liv 
eftersträvas och förutsätts." (s. 106). En annan del av det borgerliga idealet är den (gifta) 
monogama heterosexualiteten som norm. (s. 105 f.). 

4.2.2 Informationstexter och myndighetsspråk 

Myndighetstexter har under de senaste decennierna varit föremål för granskning. Texterna har 
kritiserats för att vara onödigt byråkratiska och svåra att förstå. Mycket forskning har sedan 
dess ägnats åt att studera hur myndigheterna kan skriva tydligare och enklare texter – skriva 
med klarspråk (Ehrenberg-Sundin och Sundin, 2015, s. 13 ff.). Idag finns en rad handböcker 
om klarspråksarbete (bland annat Hedlund och Frödin, 2006; Lundin och Wedin, 2018) och en 
stor mängd forskning om hur en text med klarspråk ser ut och hur väl klarspråk fungerar (bland 
annat Ehrenberg-Sundin och Sundin, 2015 och Nord, 2017).  

Forskningen visar att myndigheter ofta har två motstridande diskurser i sina texter: en äldre 
auktoritär diskurs och en nyare reklam- eller kunddiskurs (Lassus, 2010; Helgesson, 2013; 
Skoglund, 2014). Moderna myndighetstexter har nästan alltid ett du-tilltal vilket är ett sätt att 
minska auktoriteten och komma närmare läsarna (Lassus, 2010; Lind Palicki, 2010; Rahm, 
2013; Skoglund, 2014). Men forskning har också visat att du-tilltalet kan medföra andra 
problem: det blir inte alltid lika tydligt vem texten riktar sig till. Mycket av den forskning som 
gjorts om hur myndigheter kan skriva begripliga texter kommer fram till att det är viktigt att 
kunna identifiera och begränsa målgruppen, så kallad mottagaranpassning (Rahm, 2013; Nord, 
2017; Kaufhold och Wirdenäs, 2018). Men ett mer specifikt val av målgrupp kan ändå medföra 
problem eftersom ett du-tilltal kan skapa hierarkier mellan de som förväntas tillhöra du-et och 
de som omtalas. Det innebär att omedvetna normföreställningar reproduceras genom ett inaktivt 
val av mottagare (Lind Palicki, 2010, s. 80). Skoglund och Helgesson lyfter också en annan 
aspekt av att anpassa texten för läsaren: hur förhåller sig myndigheterna till läsaren? Vilka 
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egenskaper förväntar de sig att läsaren har? I Skoglunds studie av broschyrer om rökavvänjning 
förväntas läsaren i många fall vara motiverad, påläst och förändringsvillig (Skoglund, 2014). I 
Helgessons studie av broschyrer om sopsortering förväntas läsaren istället vara lat och ovillig 
att sopsortera. (Helgesson, 2013). Flera forskare har visat att texternas du-tilltal inte används 
när känsliga ämnen berörs. Dessa känsliga ämnen kan handla om hälsorisker, negativa 
konsekvenser av sopsortering och kostnader för sjukvård. I dessa sektioner används istället 
omtal, ett generiskt "man" eller så undviks tilltal helt med t.ex. passivkonstruktioner 
(Helgesson, 2013; Skoglund, 2014; Kaufhold och Wirdenäs, 2018). Detta gäller dock inte alla 
texter, i Lind Palickis studie av broschyrer från försäkringskassan har en övergång från omtal 
till du-tilltal under de senaste 40 åren också inneburit en stark minskning av pronomenet man.  
År 2007 förekom pronomenet endast en gång i materialet, vilket talar för att känsliga ämnen 
beskrevs på ett annat sätt (Lind Palicki, 2010, s. 70). 

Kärnan i myndighetstexter är att texterna produceras av en offentlig institution med makt. 
Däför har jag räknat in även mina texter till denna kategori, trots att de inte är producerade av 
just en myndighet utan regioner. 

4.2.3 Språkvetenskap och vård 

Det mesta som har forskats inom vård och kommunikation är forskning om samtal och speciellt 
samtal mellan läkare och patienter. Det har inte varit lika stort fokus på vårdtexter, men det 
börjar forskas om det mer och mer. Just förlossningen har i liten utsträckning studerats inom 
språkvetenskapen och den mesta av den forskningen har gjorts av Näslund och Hanell i deras 
avhandlingar. Dessa studier ger kunskap om situationen kring förlossningen och graviditeten, 
men de säger inte så mycket om efterförlossningsvården. Ingen av dem studerar text och vad 
informationstexter säger om möjligheter och förväntningar på vård efter förlossningen. 

I sin avhandling Födandets sociala utformning: Språkliga och kroppsliga praktiker i 
förlossningsrummet studerar Shirley Näslund samtal under förlossningar med hjälp av 
samtalsanalys, Conversation Analysis (2013). Näslunds avhandling består av sex artiklar om 
olika aspekter av samtalet kring födseln. I den första delstudien visar hen hur barnmorskan 
använder olika roller som närstående, utvärderare och som talare åt barnet. Näslund menar att 
de ord som används vid en förlossning visar både historiska och nutida föreställningar om 
förlossningen. I den andra delstudien undersöker Näslund hur tal som, för eller till ofödda och 
nyfödda används i interaktion och vad de har för funktioner. Hen visar att det används i känsliga 
situationer, bland annat för att uppmuntra den födande att samla kraft, att förbereda “en taktil 
handling i föderskans intima sfär” och att påbörja en interaktion mellan föräldrar och barn (s. 
35). I den tredje delstudien, skriven tillsammans med Anna Lindström och Christine 
Rubertsson, undersöks hur könandet av barnet utförs och av vem. De visar att det oftast är 
barnmorskan som uppmanar pappan att köna barnet och att han därmed får en viktig, upplyft 
och auktoriserande roll. I den fjärde delstudien undersöker Näslund hur interaktionen går till 
vid klippningen av barnets navelsträng. Hen visar att om det är barnmorskan som utför det 
framställs det som en bland många arbetsuppgifter men om det är mannen som ska utföra det 
framställs det som en rit som gör honom till just pappa. Näslund menar att detta ritualiserade 
av en punktinsats av födseln gör att han framstår som deltagare i förlossningen på ett liknande 
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sätt som den födande trots att hans egen prestation ter sig tämligen liten i förhållande till att 
faktiskt föda ett barn. I den femte delstudien studerar Näslund hur referenssuttryck används i 
förlossningssituationen. Ett sätt det används på är att förflytta skuld från den födande (som inte 
lyckas föda vaginalt) till bebisen så att det blir dennes fel, snarare än den födandes. I sin sjätte 
delstudie undersöker Näslund hur vårdpersonal stöttar den födande genom att fokusera på 
uppgiften hen har framför sig, medan den födandes partner kan fokusera både på uppgiften och 
på att stötta den födande som hens partner. Näslund visar också att det kan hjälpa att helt skifta 
perspektiv, t.ex. genom att barnmorskan också intar en stöttande roll (Näslund, 2013, s. 34 ff.). 

Hanell undersöker olika perspektiv och informationskällor i samband med graviditet, 
förlossning och efterförlossningsvård i sin avhandling The knowledgeble parent: Ideologies of 
Communication in Swedish Health Discourse. Avhandlingen består av tre delstudier: tiden före 
förlossningen där föräldrar får information online, gravid-kurser för föräldrar och en enskild 
mammas erfarenheter året efter förlossningen. I en delstudie undersöker hen hur föräldrar söker 
information inför föräldraskapet i ett online-forum för föräldrar. Hanell visar att forumen ger 
de blivande föräldrarna en plattform att dela med sig av personliga upplevelser och händelser, 
något som klassiska informationskällor, som t.ex. vårdsamtal, inte ger. Föräldrarna delar ofta 
med sig av sitt privatliv utan uppmaningar. De använder också forumet för att dela med sig av 
och diskutera medicinsk information och tillsammans avgöra dess validitet (Hanell, 2017, s. 46 
f.). I en annan delstudie gör Hanell en närstudie av en kvinna under fem månader efter att hon 
fött barn. Studien undersöker hur hon skaffar sig och förhåller sig till råd och information om 
föräldraskapet och hur hon och omgivningen konstruerar ett narrativ kring hennes föräldraskap. 
Denna studie behandlar framför allt hur kvinnan förhåller sig till sina problem med amning och 
till de råd hon får när hon ringer amningshjälpen (Hanell, 2017, s. 48 ff.). 

Det finns mycket forskning om hur personer söker efter vårdinformation på nätet. En 
svensk språkvetenskaplig studie av detta är Bellander och Nikolaidou. De undersöker hur 
blivande föräldrar till barn med hjärtfel söker information om sjukdomen på nätet och varför 
de gör det. Föräldrarna söker information om framför allt tre saker: medicinsk expertis, andras 
erfarenheter och praktisk information. Föräldrarna söker inte bara information för att öka sin 
kunskap utan också för att det ökar känslan av kontroll och trygghet (Bellander och Nikolaidou, 
2017). 

En studie vars material liknar mitt är Kaufold och Wirdenäs (2018) som har undersökt 
Sörmlands län- och landstings broschyrer om den svenska sjukvården som gavs ut till flyktingar 
som kom till Sverige 2015–2016. Kaufhold och Wirdenäs visar bland annat att broschyrerna 
förutsätter att läsaren redan har kunskap om det svenska sjukvårdssystemet och att broschyrerna 
i allmänhet inte är anpassade för den målgrupp de är tänkta för. De visar också att broschyrerna 
har samma problem som många andra myndighetstexter: målgruppen är inte väl definierad. 
Dessa broschyrer har, likt andra myndighetstexter, ett du-tilltal. Kaufhold och Wirdenäs visar 
också att broschyrerna använder modaliteter, ett sätt att justera t.ex. hur sannolikt ett påstående 
är, på ett sätt som gör det otydligt hur och när personer ska kontakta vården. 

Karlsson (2015) studerar websidor från olika avsändare med information om hjärtfel hos 
nyfödda barn. Hen visar att de olika websidorna har olika perspektiv, och att detta perspektiv 
framför allt syns i valet av bilder. Hen kommer också fram till att texterna på olika sätt skriver 
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fram eller gömmer undan valmöjligheter kring sjukdomen och framför allt att 
behandlingsalternativ göms undan genom att skriva i passiv. 

5 Teori 

Kritiska diskursstudier är det övergripande teoretiska ramverket för studien och i första delen 
av detta kapitel förklarar jag vad det innebär. I andra delen av kapitlet beskriver jag några sätt 
att förstå makt och diskuterar på vilket sätt makt är relevant i förlossningsvården. I tredje delen 
av kapitlet beskriver jag teorier om kön, relationer och normer. Utifrån detta diskuterar jag på 
vilket sätt dessa normer kan vara relevanta i min studie och mitt val av studieobjekt. I det fjärde 
avsnittet presenterar jag en annan typ av teori: SFG. Jag redogör för vad teorier om SFG innebär 
och jag diskuterar hur dessa skiljer sig åt mellan engelska och svenska studier. Jag avslutar 
kapitlet med en kort genomgång av fyra viktiga begrepp som används i studien: den födande, 
förlossningsskada, sjukvård och självvård. 

5.1 Kritiska diskursstudier 
Kritiska diskursstudier, även kallat kritisk diskursanalys, är ett teoretiskt ramverk som utgår 
från handlingar och deras roll och påverkan på samhället. Mer konkret handlar det om att 
språkliga handlingar ses som något som både upprätthåller, omskapar och ifrågasätter vår 
världsbild (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67 ff.). Utgångspunkten i kritiska 
diskursstudier är att språket ses som en viktig del i skapandet av våra sociala praktiker. 
Språkhandlingar existerar aldrig i ett vakuum – de är påverkade och beroende av den sociala 
kontext i vilken de förekommer. Det betyder att vilka ord som väljs är betydelsebärande i sig 
(Brylla, Westberg & Wojahn, 2018, s. 10 ff.). 

Diskurs är ett sammanhang med någon typ av gemensamt språkbruk. Detta språk är format 
av sammanhanget det förekommer i men språket i sig formar också sammanhanget. En diskurs 
kan vara mer övergripande, som t.ex. akademin och sjukvården, men det kan också vara mindre 
enheter, som t.ex. en institution och efterförlossningsvården. Det gemensamma språket i en 
diskurs formar vad som är möjligt att prata om och därmed påverkar det också vad vi kan göra 
och tänka (Kress, 1989, s. 7). Genom att granska språkliga uttryck undersöker forskaren de 
sociala strukturer som ligger bakom dessa (Brylla, Westberg & Wojahn, 2018, s. 13). 

En konstruktivistisk språksyn är central i kritiska diskursstudier. Den innebär att språket 
påverkar hur vi ser på världen, och världen påverkar vårt språk. Språk och samhälle ingår alltså 
i en ständig samverkan där de konstruerar, rekonstruerar och ombildar vår verklighet. En 
konstruktivistisk syn på språk uppmärksammar också hur språkhandlingar är en del av större 
samhälleliga strukturer och förtryck. Språkliga uttryck och normer som är förgivettagna kan 
ifrågasättas av den konstruktivistiska forskaren då dessa kan reproducera diskriminerande 
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strukturer. Det blir då möjligt för forskaren att välja bort ord och uttryck, och skapa nya, för att 
förhålla sig till de övergripande strukturerna (Hornscheidt & Wojahn, 2017, s. 271).  

Kritiska diskursstudier är ett förhållningssätt till forskning som centrerar kring just kritiken. 
Kritik i det här fallet handlar om att ifrågasätta sociala praktiker, institutioner och fenomen som 
vi tar för givna. Kritiken innefattar också att förhålla sig kritisk till sin egen position som 
forskare, sina värderingar, sin agenda och sina mål och hur dessa påverkar ens forskning 
(Wodak och Meyer, 2016, s. 7). Kritiska diskursstudier är det övergripande teoretiska 
ramverket för denna studie, ett ramverk som har påverkat valet av material och 
forskningsfrågor. Med detta perspektiv har jag också förhållit mig kritisk till maktordningar 
och normer, och jag har valt ämne, teori och metod utifrån en feministisk och emancipatorisk 
ansats med en förhoppning att kunna använda mina resultat för att synliggöra och ifrågasätta 
förtryck. 

En viktig aspekt av det kritiska perspektivet är att forskaren antar den förtryckta rollens 
perspektiv, alltså att det sker en granskning av förtryckare och de med makt (Brylla, Westberg 
& Wojahn, 2018, s. 15). Genom att aktivt ta ställning mot ojämlika strukturer i samhället blir 
den kritiska diskursanalysen normativ, alltså att den säger hur samhället ska vara eller inte vara. 
Kritiska diskursstudier utgår från att sociala strukturer kan och bör ändras och att forskare har 
en roll i detta. 

Med ett kritiskt perspektiv behöver forskaren också förhålla sig kritisk till sin egen roll som 
forskare. En ansats inom kritiska diskursstudier är att inte ta något för givet utan att ifrågasätta 
all kunskap, särskilt sådan som anses vara självklar eller naturlig. Men vi forskare är en del av 
de diskurser vi studerar och det är inte lätt, för att inte säga omöjligt, att skilja sig själv från ens 
studieobjekt. Alla forskare har egna erfarenheter och kunskaper som påverkar hur vi ser på det 
vi studerar. Ett sätt att komma ifrån det, eller åtminstone synliggöra de premisser som föreligger 
är att redogöra för forskarens position, alltså vem jag som forskare är och vilken bakgrund jag 
har som person (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28). Jag är vit, svensk, medelklass och 
har svenska som modersmål. Det är privilegier jag har som i hög grad är relevanta i den text 
jag studerar. Läsaren av texten förväntas antagligen vara just det. Inte minst i vilka 
förväntningar som finns på vilka kunskaper man har om det svenska samhället och vilka 
resurser man har tillgång till. På andra sätt är jag mindre priviligierad och många delar av min 
identitet antas inte ens kunna existera i ett förlossningsrum. Det har varit en brinnande punkt i 
mitt val av ämne och mitt engagemang för denna studie att jag själv kan föda barn. 

5.2 Makt 
Makt är en viktig del av studier av diskurser. van Dijk definierar makt som kontroll, alltså att 
den som kan kontrollera andra människors tankar och handlingar har makt. Den makten och 
kontrollen kan baseras på olika faktorer, t.ex. pengar, kunskap, kultur, status och information 
(van Dijk, 2003, s. 355). I min uppsats finns det huvudsakligen två grupper: barnmorskor, läkare 
och annan vårdpersonal och den födande. Det är tydligt att barnmorskorna har en makt i form 
av status, information och kunskap i förhållande till de som föder. Däremot står barnmorskorna 
själva maktlösa i förhållande till de politiker som sätter villkoren för deras arbete (där faktorer 
som pengar, status och kultur spelar störst roll) och de vetenskapspersoner som bestämmer över 
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deras utbildning (där information, kunskap, pengar och kultur spelar in). Den makt som 
barnmorskor har över barnafödandet tar sig uttryck bland annat i de normer, vanor och regler 
som finns kring barnafödandet. Enskilda barnmorskor har inte nödvändigtvis makt själva, men 
barnmorskor som grupp har det och gruppen är med och upprätthåller maktordningar som t.ex. 
sexism, rasism och klass genom vardagliga praktiker i förlossningsrummet inklusive i 
informationstexter. 

Fairclough skriver att det finns flera sätt att tolka texter på och att tolkningar beror på 
många faktorer, bland annat texternas produktion och distribution (Fairclough, 1992, s. 28). I 
mitt fall kan det innebära att vårdpersonal kan ha en annan syn på informationstexternas syfte 
än den födande. Bellander och Nikolaidou visar t.ex. i sin studie att föräldrar söker 
hälsoinformation om sitt nyfödda barn, inte bara för att få kunskap utan också för att känna sig 
tryggare och känna att de har mer kontroll (Bellander och Nikolaidou, 2017, s. 11 ff.). Det är 
inte säkert att vården känner till eller anpassar sig till denna typ av läsning. 

Genom informationstexter interagerar båda parter i en diskurs om förlossning där vad som 
är sjukt eller inte är under förhandling. Det är vården som beskriver skador, och denna 
beskrivning säger mycket om vårdens inställning till dessa skador. T.ex. kan en skada behandlas 
utförligt och en annan i förbigående. Det ger bilden av att den första är vanligare och viktigare 
än den andra. Den födande i sin tur kan förhålla sig kritisk till informationen som ges, och 
jämföra den med andra källor som kanske har en annan typ av beskrivning eller prioritering av 
information. Men man bör inte förpassa läsaren av en text som passiv mottagare, och inte heller 
som kritisk (eller motståndsaktig), utan att läsare kan ha olika positioner med olika grad av 
motstånd och kunskap. 

Födande och barnmorskor har ett asymmetriskt maktförhållande, där barnmorskor är de 
med expertis och kunskap. Jones skriver att "text and interactions related to health and risk are 
almost always part of complex negotiations of power and expertise between people who have 
different access to different kinds of discursive resources (such as doctors and patients)." 
(Jones, 2015, s. 842). Jones säger alltså att just texter om hälso- och sjukvård präglas av att 
patienter och vårdpersonal har tillgång till olika resurser och att de har olika makt och kunskap.  

5.3 Kön 
Kön är performativt, alltså skapas genom handlingar och språk och det reproduceras och 
omförhandlas ständigt (Butler 1990). I svenskt språk har man i ett tiotal år skiljt på kön och 
genus, där den förra är ett "biologiskt kön" och det senare ett "socialt kön". Det "biologiska 
könet" anses vara en naturlig och medfödd kategori medan det "sociala könet" är något som vi 
har konstruerat socialt och historiskt (Hirdman, 1988).  Idag ses kön snarare som ett spektrum 
där olika delar av en människas identitet kan kategoriseras till olika könsattribut. Vi har 
organiserat vårt samhälle så att vi ständigt måste kategorisera människor utifrån kön. Till denna 
uppdelning har vi också knutit föreställningar och idéer om olika kön och de har fått olika status. 
Människor förknippade med vissa grupper blir diskriminerade utifrån sitt kön eller könsuttryck. 
Hornscheidt har myntat begreppet genderism, som förklarar på vilket sätt könat förtryck tar sig 
uttryck (Hornscheidt och Landqvist, 2014, s. 63). Det görs genom androkönande (att män är 
normen och kvinnor ses som avvikande), tvåkönande (föreställningen att alla människor är män 
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eller kvinnor), heterokönande (att heterosexuella relationer är norm), reprokönande (att 
människor relateras till varandra utifrån om de har barn eller är barn till någon) och ciskönande 
(föreställning att människor tillhör endast en könskategori livet ut). I mitt material är alla fem 
aspekter mycket centrala och närvarande; den kvinnligt kodade kroppen som föder barn 
förväntas också tillhöra en kvinna som är i en heterosexuell relation med en cisman (en 
cisperson är en person som identifierar sig med det kön den tilldelades vid födseln, i det här 
fallet "man"). 

Mitt material är präglat av det faktum att det handlar om människor som nästan alltid 
kategoriseras som kvinnor, och att dessa anses tillhöra just det "biologiska könet" kvinnor och 
att de ofta också tillskrivs egenskaper kopplade till det "sociala könet" kvinna. Ett sätt kategorin 
kvinna skapas är genom att skilja den från kategorin man genom att ställa dessa två i en 
dikotomi. Det gör att kvinnor bara existerar i förhållande till män; en kvinna är det mannen inte 
är och vice versa (Gemzöe, 2014, s. 86). Genom att särskilja kvinnor och män som tydliga 
kategorier och varandras motsatser och sedan förknippa vissa egenskaper och sysslor med dessa 
kategorier (som att kvinnor är ansvariga för reproduktion och män för produktion) skapas ett 
behov att organisera samhället i heterosexuella relationer. Kvinnor och män kompletterar på så 
vis varandra, och båda behövs för att produktion och reproduktion ska fungera; produktion för 
att hon behöver ta hand om hushållet om han ska kunna jobba och reproduktion för att de ska 
kunna föda biologiska barn (Gemzöe, s. 90). Det gör också att människor förväntas tillhöra ett 
av två kön som också skapar romantiska och sexuella relationer med en person från en annan 
könskategori än sin egen. Den heterosexuella monogama relationen ses och framställs som det 
naturliga och självklara sättet att organisera relationer på och det kallas heteronormativitet 
(Ambjörnsson, 2016, 47). Heteronormativiteten försäkrar därmed att kategoriseringen av kön 
och rollfördelningen dem emellan består. Denna uppdelning är inte heller jämlik, utan baseras 
på androcentrism, att män har högre ställning än kvinnor. Det innebär att heterosexuella 
relationer ger kvinnor ansvar för allt reproduktivt arbete, inklusive hushållsarbete, emotionellt 
arbete och omsorgsarbete. Heterosexuellt sex är kärnan i denna relation och är ett uttryck för 
det könade förtrycket (Jeffreys, 2011, s. 294). 

Utifrån ovan angivna teoretiska utgångspunkter är det viktigt att diskutera och definiera 
studiens fokusobjekt: den födande föräldern. Det finns några kategoriseringar som är ständigt 
närvarande i förlossningsrummet, nämligen kön, sexualitet och monogami. Normen är att den 
som föder barn är kvinna och att hon är ihop med en manlig partner. I de allra flesta 
sammanhang används "mamma" eller "kvinna" synonymt med den som föder barn. De flesta 
som föder barn är också kvinnor, men en del av dem är män, icke-binära, genderfluid eller 
andra typer av transpersoner. Den enda gemensamma faktorn för denna grupp är att samtliga 
har en livmoder som kan bära och föda ett barn. Idag är det nästan självklart att föräldrar inte 
måste vara heterosexuella, men detta är fortfarande det förväntade. Ännu mer förutsatt är att 
samtliga romantiska relationer ska vara monogama, alltså bestå av enbart två personer. Det 
finns några normer som tydligt framkommer i denna situation. Men det finns fler normer som 
är på spel i situationen som inte är lika självklart närvarande. Några av de är till exempel ras, 
funktionalitet, ålder, religion. Alla dessa samverkar för att skapa en bild av vem det är som 
föder barn. Till skillnad från normer och kön, sexualitet och monogami är detta något som inte 
syns, tvärtom är det något som kan uppmärksammas genom att det inte finns där. 
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5.4 Systemisk-funktionell grammatik 
Systemisk-funktionell grammatik (SFG1) är, som namnet antyder, en typ av grammatik. Till 
skillnad från den som de flesta är bekanta med (grammatik om t.ex. hur verb böjs och var 
pronomen ska placeras i en mening) så är den här grammatiken fokuserad på betydelse. Annan 
grammatik urskiljer t.ex. passiv som en viss böjning av ett verb och vilken grammatisk funktion 
det fyller i en text. SFG däremot urskiljer passiv som ett sätt att dölja aktören bakom en 
handling. Valet av passiv som grammatisk form ger alltså en annan betydelse än samma verb 
utan passiv böjning. Den grundläggande principen är att hur vi utformar våra yttranden, 
inklusive valet av grammatisk realisering, har betydelse. Det innebär att en viss grammatisk 
form väljs över en annan eftersom den fyller en specifik betydelsebärande funktion som den 
andra formen inte gör (Fowler, 1991, s. 4).  

Ordet "funktionell" i systemisk-funktionell grammatik står för att se till vilken funktion 
språket fyller och hur grammatiken representerar denna funktion. SFG som modell är uppdelad 
i flera olika abstraktionsplan. Det första är en uppdelning av så kallade metafunktioner. De 
innebär att de grammatiska realiseringarna av språk har kan delas in i tre olika funktioner: 
ideationella, interpersonella och textuella. Den ideationella metafunktionen handlar om 
betydelser som har med vår världsuppfattning att göra, den interpersonella om betydelser som 
handlar om hur saker och personer relaterar till varandra och den textuella handlar om hur vi 
ordnar information inom texter. I den ideationella respektive interpersonella finns sedan en rad 
olika system för att studera metafunktionens realiseringar i språket (Holmberg, Karlsson och 
Nord, 2011, s. 10 f.). 

I min undersökning använder jag delar av både den ideationella och den interpersonella 
metafunktionen. Från den ideationella metafunktionen använder jag transitivitetsanalys, vilket 
är ett sätt att studera vad som görs och vem som gör det. Jag fokuserar min transitivitetsanalys 
på de grammatiska formerna infinitivfras, imperativ och passiv. Från den interpersonella 
använder jag modalitetssystemet som är ett sätt att justera ett yttrande så att det t.ex. framstår 
som mer eller mindre sannolikt.  

Teorin om SFG skapades av Halliday på 1970-talet. Han beskrev då den engelska 
grammatiken i sin bok An introduction to functional grammar, och har sedan dess reviderat 
boken flera gånger, de senaste två gångerna tillsammans med Matthiessen. Det verket är än 
idag ett av de viktigaste referensverken för SFG-analys. För den svenska forskningen i SFG har 
Holmberg, Karlsson och Nord skrivit boken Funktionell grammatik, där de gör en förenklad 
beskrivning av Hallidays tredje upplaga. Förutom en beskrivning av grammatiken på svenska 
och med svenska exempel har de också en rad artiklar som använder SFG (Holmberg, Karlsson 
och Nord, 2011). Holmberg och Karlsson (2006) har också skrivit en svensk beskrivning av 
SFG. 

Till min undersökning har jag till störst del utgått från Holmberg, Karlsson och Nords 
beskrivning av SFG, framför allt med de svenska termerna men också med de textexempel de 
ger och sättet de delar upp deltagare på. Holmberg, Karlsson och Nord skiljer sig från Halliday 
i det att de räknar med fyra typer av processer: materiella, mentala, relationella och verbala. 

                                                
1 SFG kallas ibland för systemisk-funktionell lingvistik, SFL. Båda dessa används oftast för att beteckna samma 
sak och jag har valt att använda SFG (Holmberg, Karlsson och Nord, 2011, s. 7). 
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Halliday räknar dock bara med de första tre. De verbala räknar hen istället, tillsammans med 
existentiella och beteendemässiga, som underordnade till de första tre (Halliday, 1994, s. 106 
f.). Holmberg, Karlsson och Nord har valt ut de processtyper som har tydligt etiketterade 
deltagare (t.ex. en aktör för en materiell process). De placerar existentiella processer som en 
deltagare i relationella processer, medan Halliday placerar existentiella som en egen typ av 
processer. Jag har valt att hålla mig till Hallidays hierarki av de tre principiella processtyperna 
mentala, relationella och materiella, eftersom de skildrar tre helt olika typer av processer. Enligt 
Hallidays modell är verbala en del av materiella processer, på samma sätt som beteendemässiga 
processer kan vara mentala och existentiella en del av relationella, och det är så jag har räknat 
dem i min uppsats. Jag har alltså urskilt existentiella processer som en deltagare i relationella 
processer, snarare än en egen process men jag har inte urskilt verbala eller beteendemässiga 
processer, varken som deltagare eller egen process. Jag gör detta eftersom de relationella 
processer som har existentiell deltagare inte går att kategorisera inom någon annan process eller 
med någon annan deltagare. Verbala däremot går att kategorisera som materiella och 
beteendemässiga som mentala eller materiella. 

5.5 Definitioner 
I min uppsats använder jag några begrepp som behöver definieras närmare: den födande, 
förlossningsskador, sjukvård och självvård. Nedan beskriver jag dem i mer detalj. 

5.5.1 Den födande 

Jag använder termen "den födande" i min uppsats istället för "mamman", "kvinnan" eller 
"föderskan" för att tala om den förälder som föder barnet och således drabbas av eventuella 
förlossningsskador och problem efter förlossningen. Eftersom den som föder barn också kan 
vara transperson av alla kön är "den födande" en mer korrekt beskrivning. I mitt material 
används alltid en kvinnligt könad term när den födande omtalas (oftast mamman). Mitt 
användande av "den födande" är alltså inte en representation av hur den födande omtalas i mitt 
material. 

5.5.2 Förlossningsskada 

I min undersökning använder jag termen "skada" (ibland "förlossningsskada”) bredare än vad 
det används i materialet. I materialet används ofta ord som "problem" eller "besvär" för att 
beskriva t.ex. bristningar. Det är ett sätt att placera dessa skador utanför diagnoser och 
väldefinierade sjukdomar. Eftersom förhandlingen om vad som räknas som sjukt eller inte är 
föremål för min studie har jag valt att inte göra enskilda bedömningar om vad som ska kallas 
skada, utan använt den termen om allt. 



 19 

5.5.3 Sjukvård och självvård 

Jag använder termen "sjukvård" för att prata om all typ av vård som ges av vårdpersonal oavsett 
om det sker på ett sjukhus, en vårdcentral eller via telefon. Jag använder också termen 
"självvård" om allt som den födande erbjuds eller uppmanas att göra själv, vare sig det är 
förebyggande handlingar eller för att hantera skador. 

6 Material 

Jag är intresserad av efterförlossningsvården i ett större perspektiv och har valt ett material som 
i viss mån kan säga något om efterförlossningsvården i Sverige i stort. Mitt val av material har 
därför landat på informationstexter om efterförlossningsvård. Eftersom jag vill studera frågan 
mer övergripande har jag letat efter texter som många eller till och med de flesta som föder barn 
kommer i kontakt med. Därför har jag valt två olika typer av material som, enligt en 
enkätundersökning från Socialstyrelsen, är några av de informationskällor som den födande 
kommer i kontakt med efter en förlossning (Socialstyrelsen, 2019a). Den ena typen av mitt 
material är websidor på 1177 Vårdguiden om efterförlossningsvård. 1177 Vårdguiden är en 
webbplats som samlar information om vård i Sverige. Webbplatsen har både en nationell 
version och lokala versioner för olika regioner och landsting. Jag har studerat en av de lokala 
versionerna. Tillsammans med sjukhusens egna webbplatser utgör 1177 Vårdguiden största 
delen av den officiella informationskanalen kring vård och sjukdom på internet i Sverige. Den 
andra typen av texter jag har valt är fysiska broschyrer som delas ut på en 
förlossningsavdelning. Jag har valt dessa eftersom jag vet att alla som föder barn på det 
sjukhuset får dessa broschyrer. Det betyder inte att alla läser broschyrerna, men sannolikheten 
är stor att många åtminstone läser delar av broschyrerna. Broschyrerna och den lokala versionen 
av 1177 Vårdguiden kommer från samma region. 

6.1 Materialurval 
Från respektive materialgrupp, 1177 Vårdguiden och broschyrer från förlossningsavdelningen, 
har jag gjort ytterligare avgränsningar. Båda materialgrupperna handlar om efterförlossnings-
vård och några av texterna handlar om den nyfödda bebisen. Eftersom jag vill studera 
förlossningsskador som drabbar den födande har jag valt bort de texter och delar av texter som 
handlar om vård av barnet. 

På Vårdguidens hemsida 1177.se finns en stor mängd texter om barn och graviditet. Det 
finns 29 websidor som rör ämnen kopplade till förlossningen, varav de flesta handlar om själva 
förlossningen eller förberedelser inför den. Fem av dessa handlar om efterförlossningsvård, 
varav fyra handlar om den födande och en om det nyfödda barnet. Mitt material består alltså av 
fyra texter. En av dessa handlar om bäckenbottenträning och jag har valt bort den för att den 
inte handlar om skadorna i sig utan bara om träning och för att stora delar av texten består av 
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instruktioner om hur en ska utföra övningar. De tre texter som kvarstår är Besvär efter 
förlossningen, Infektion i livmodern och Bristningar vid förlossning. Jag har också inkluderat 
ytterligare en text som handlar om livet efter man har fött barn och delvis om förlossningsskador 
och det är texten Sex efter att du har fött barn, som finns under rubriken "att vara förälder". 

På förlossningsavdelningen delas fyra till fem broschyrer ut till de som haft en så kallad 
"normal" förlossning, alltså att allt har gått bra och inga större skador skett (vid kejsarsnitt och 
allvarligare typer av bristningar, analsfinkterskador, delas särskilda broschyrer ut om respektive 
ämne). Av dessa fem har jag valt bort två broschyrer, en som enbart handlar om det nyfödda 
barnet och en som handlar om bäckenbottenträning (av samma skäl som ovan). Jag har således 
analyserat tre av de fem broschyrer som delas ut på förlossningsavdelningen: BB på väg och 
återbesöksmottagning, Patientinformation och Grattis till ert nyfödda barn. Utöver valet av 
texter har jag också gjort ett urval inom texterna där jag har valt bort de delar av texterna som 
har information om barnet. 

6.2 Texterna 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de enskilda texterna, först översiktligt i en tabell och 
sedan varje text för sig. I tabell 1 nedan redovisar jag samtliga texter, deras titel, avsändare, 
senast datum för uppdatering, när jag hämtat dem, hur många ord jag har analyserat och hur 
många ord texterna innehåller totalt. Alla broschyrer från sjukhuset är hämtade 2020-10-06, då 
jag fick broschyrerna i hand från förlossningsavdelningen. Två av dem är producerade lokalt 
på sjukhuset och en är nationell och producerad inom ett projekt för att förbättra 
förlossningsvården. Alla texter från 1177 Vårdguiden har just 1177 Vårdguiden som avsändare. 

Tabell 1. Översikt över och information om studiens material. 

Titel på texten Avsändare Senast 
uppdaterad 

Hämtad2 Antal 
analyserade 
ord 

Totalt 
antal 
ord 

BB på väg och 
återbesöksmottagning 

Sjukhuset/BB på 
väg 

2014–12 2020-10-06 357 451 

Besvär efter 
förlossningen 

1177 Vårdguiden 2019-11-29 2020-09-24 2360 2360 

Bristningar vid 
förlossning 

1177 Vårdguiden 2018-02-05 2020-09-24 1383 1522 

Grattis till ert nyfödda 
barn 

Sjukhuset 2018–06 2020-10-06 383 1486 

                                                
2 För de fysiska broschyrerna gäller “hämtad” det datum som jag fick broschyrerna i hand från 
förlossningsavdelningen. 
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Infektion i livmodern 
efter förlossning 

1177 Vårdguiden 2017-08-31 2020-09-24 579 579 

Patientinformation Projekt säker 
förlossningsvård 

2020-12-143 2020-10-06 1454 1660 

Sex efter att du har fått 
barn 

1177 Vårdguiden 2017-03-06 2020-09-24 1157 1157 

Inom sjukhuset finns en enhet som heter "BB på väg" som är ett team som håller kontakt med 
den födande tills barnet är 72 timmar. Texten BB på väg och återbesöksmottagning (hädanefter 
förkortat till BB på väg) är information från vårdenheten om hur och när den födande kommer 
att ha kontakt med BB på väg och vad de kan hjälpa till med. BB på väg har flera delar som 
bara innehåller kontaktuppgifter samt några delar som handlar om det nyfödda barnet. 
Broschyren är total 454 ord lång och jag har analyserat 357 av dessa.  

Patientinformation är en text som skapats inom projektet Säker Förlossningsvård som är 
ett samarbete mellan Svensk Förening för Neonatologi inom Svenska Barnläkarföreningen, 
Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Texten 
finns att hämta på bäckenbottenträning.se och finns därmed tillgänglig för både privatpersoner 
och vårdpersonal att använda. Avsändaren är de föreningar och förbund som varit med och 
skapat texten. Det här är en av broschyrerna som lämnas ut på förlossningsavdelningen. Från 
denna text har jag valt bort ett stycke som handlar om bäckenbottenträning. Texten är alltså 
totalt 1659 ord och jag har analyserat 1454 av dem.  

Texten Grattis till ert nyfödda barn: Information till nyblivna föräldrar (hädanefter 
förkortat till Grattis) är producerad på sjukhuset utan tydligare avsändare än sjukhuset i stort. 
Grattis har övergripande information om både efterförlossningsvård och vård för det nyfödda 
barnet. Jag har bara analyserat de delar som handlar om vård för den födande och eftersom en 
stor del av broschyren handlar om vård av barnet har jag därför bara analyserat 383 av 1486 
ord i texten.  

De texter som producerats för 1177 Vårdguiden har alla samma avsändare. Det finns också 
riktlinjer för hur texterna ska skrivas. Riktlinjerna handlar bland annat om att använda ett du-
tilltal, att undvika att värdera det som skrivs och undvika att använda negativa uttryck. Det står 
också att skribenten kan använda man istället för du-tilltal när känsliga ämnen behandlas 
(Friedmann, 2019). 

Besvär efter förlossningen (hädanefter förkortad till Besvär) är en samlingssida med kort 
information om flera olika skador. Den börjar med en kort sammanfattning, sedan har varje 
skada ett eget avsnitt som innehåller följande rubriker: "Vad kan jag göra själv?", "När och var 
ska jag söka vård?" och "Läs mer". I de flesta av dessa avsnitt finns en länk till en sida som 
handlar enbart om den specifika skadan. Jag har analyserat hela texten, som är 2360 ord lång. 

                                                
3 Jag laddade ner texten från webben 2020-12-14 och den versionen är identisk med den jag fick från 
förlossningsavdelningen 2020-10-06. 
https://backenbottenutbildning.se/images/backenbotten/Patientinformation_svenska.pdf 
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Texten Bristningar vid förlossning (förkortat Bristningar) är en sida om just bristningar. 
Texten avslutas med avsnittet "Påverka och delta i din vård" som handlar om att patienten ska 
kunna förstå informationen och vilka resurser som finns för detta. Det avsnittet har jag inte 
analyserat, eftersom det är ett stycke som förekommer i många andra texter på 1177 Vårdguiden 
oavsett vilken typ av sjukdom det rör sig om. Det är alltså inte specifikt knutet till 
efterförlossningsvård. Bristningar har totalt 2757 ord och jag har analyserat 1383 av dessa.  

En allvarlig skada som kan uppstå efter en förlossning är infektion i livmodern. Texten 
Infektion i livmodern efter förlossning (förkortat Infektion) handlar om just det, och inga andra 
ämnen. Texten har flera sektioner, några av dem är "behandling", "undersökning" och 
"komplikationer". Det finns också en punktlista med symptom. Till skillnad från Besvär och 
Bristningar heter sektionen om att söka vård "Söka vård" och inte "När ska jag söka vård?". 
Jag har analyserat hela texten som är 579 ord lång. 

Texten Sex efter att du har fått barn (förkortat till Sex) handlar om just det. Den beskriver 
hur förlossningen kan påverka sexlivet och relationer. Det är den enda texten i mitt material 
som i vissa sektioner tydligt vänder sig till andra än den födande. Den vänder sig både till den 
födande och till hens förmodade partner. Texten är 1157 ord lång och jag har analyserat hela 
texten. 

6.3 Materialdiskussion 
Texterna är mycket olika långa, från 357 ord till 2360 ord. Jag har gjort bedömningen att det 
tillför analysen mer att inkludera samtliga texter trots deras olika längd, än att ta bort några för 
att hålla mig till samma längd. Jag kommer inte att heller att jämföra texterna med varandra och 
ser därför inte att detta är ett problem för min undersökning. Däremot syns det i analysen att 
vissa ämnen och sätt att skriva på är vanligare än andra, just för att vissa texter är mycket längre 
och därför utgör en större del av materialet. Det gör också att de allra flesta exempel jag 
redovisar som hela meningar i resultat- och analyskapitlet är från de fyra längsta texterna: 
Besvär, Patientinformation, Bristningar och Sex. 

När det kommer till texterna från 1177 Vårdguiden och två av texterna från 
förlossningsavdelningen (Patientinformation och Grattis) så finns det en hel del intertextualitet, 
alltså att texterna bär spår av varandra. Det gör att vissa formuleringar förekommer fler gånger 
än andra, och att alla formuleringar i respektive text inte är unika. Intertextualiteten i sig är inte 
föremål för min undersökning. Tvärtom är det inte förvånande att texterna bär spår av varandra, 
inte minst från texterna på 1177 Vårdguiden som är producerade av samma avsändare och som 
har riktlinjer för skrivandet. Det tydligaste exemplet på intertextualitet på 1177 Vårdguiden är 
att de flesta texterna är organiserade på samma sätt, med samma typ av avsnitt med snarlika 
rubriker. Exempel på såna avsnitt är "när och var ska jag söka hjälp?", "vad kan jag göra själv" 
och "läs mer". Besvär är en samlingssida för många olika förlossningsskador. I den texten finns 
det sektioner om både bristningar och infektion i livmodern, något som också har egna sidor 
som jag har analyserat. Det är tydligt att vissa formuleringar har "vandrat" mellan texterna så 
att vissa formuleringar används direkt eller med viss omskrivning i båda texterna. Samma sak 
gäller med Patientinformation och Grattis, där det framför allt är en mening som är näst intill 
identisk i båda texterna. Texterna på 1177 Vårdguiden är också styrda av Vårdguidens riktlinjer 
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och de liknar varandra till både utseende och skrivsätt. Det gör att många formuleringar och 
sätt att beskriva skeenden återfinns i samtliga texter oavsett vad de handlar om. 

7 Metod 

Min metod består av tre delar och största delen av detta kapitel ägnas åt att beskriva dessa och 
hur de används i denna studie. Den första metoden är en analys av transitivitet från den 
ideationella metafunktionen i SFG. Jag presenterar först den övergripande modellen om 
transitivitet och går igenom de tre olika processerna, materiella, mentala och relationella, och 
vilka deltagare som är kopplade till dem. Sedan beskriver jag de tre typerna av grammatiska 
former som jag studerar: infinitivfraser, imperativ och passiv. Den andra metoden är en 
modalitetsanalys från den interpersonella metafunktionen inom SFG. Jag beskriver vad 
modaliteter är och vad användningen av dem kan säga om en text. De tredje metoden är en 
analys av tilltal och jag beskriver hur jag definierar tilltal och på vilket sätt jag analyserar detta 
i mina texter. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur metoderna har operationaliserats och 
en diskussion om valet av och begränsningar med metoderna. 

7.1 Transitivitetsanalys 
En transitivitetsanalys är en analys av processer och deltagare. En process är något som sker i 
en sats, t.ex. att någon gör något, upplever något eller äger något. Processer är ofta finita 
huvudverb, men inte alltid. En process består av både betydelse och ett uttrycks 
lexikogrammatiska funktion. Enligt Hallidays modell som jag använder finns det tre olika typer 
av processer: materiella, mentala och relationella. En materiell process är något som sker 
fysiskt, som orsakar yttre förändring och har en konkret aktör. En mental process är när någon 
upplever något eller har en sinnesförnimmelse, t.ex. att känna sig glad eller att tänka på något. 
En relationell process handlar om relationer mellan olika deltagare och handlingar med 
abstrakta riktningar. De kan t.ex. ha en lexikogrammatisk form som tyder på att det är en 
relationell process, men ha en betydelse som är materiell. Till varje process finns det en eller 
två deltagare. Deltagarna har olika roller beroende på vilken process de är knutna till (Karlsson, 
2011, s. 22 ff.). Materiella processer har deltagaren aktör, och ibland finns också deltagaren 
mål. Aktören är, som det låter, den som utför handlingen och målet är det som blir utsatt för 
handlingen eller är målet för handlingen. Ett exempel på deltagare i en materiell process är 
följande exempel från texten Besvär. Den materiella processen är understruken och deltagarna 
är utskrivna: 

(1)  Du kan också prova receptfria läkemedel med paracetamol och ibuprofen, om det behövs.  
  aktör    ---------mål---------- 
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Mentala processer kan ha antingen en upplevare, ett fenomen eller båda två. De är helt enkelt 
den som upplever något och det den upplever (fenomen). Ett exempel på deltagare i en mental 
process från Bristningar är, med processen understruken: 

(2) Du   kan känna  smärta och obehag  vid samlag. 
  upplevare       ------fenomen------ 

Relationella processer har en av tre typer av deltagare, varav två alltid förekommer i par. De är 
identifierad-värde, bärare-attribut och den existerande. Den första typen är identifierad-värde, 
där den första deltagaren pekas ut, identifierad, och den andra deltagaren är det värde som 
förstadeltagaren har. Den här typen av deltagare realiseras nästan alltid med processen är. Ett 
exempel på detta, från Patientinformation, är:	

(3)  En ny graviditet i sig är inte farligt för bäckenbotten.  
   ---identifierad--      --värde--- 

Den andra typen av deltagare är bärare-attribut, där ena deltagaren är bärare och den andra 
deltagaren det attribut som förstadeltagaren "bär”. Den här typen av deltagare realiseras oftast 
med processerna har och får. Ett exempel på detta är, från Patientinformation: 

(4)  De flesta kvinnor får någon liten bristning i slidan i samband med förlossningen.  
-----bärare-------         -------- attribut-------- 

Den tredje typen av deltagare är den existerande. Där finns bara en deltagare och det är då just 
den existerande, vilket är något som inte relateras till något annat utan bara finns där. Den 
deltagaren realiseras nästan alltid med processen finns. Ett exempel från Infektion: 

(5)  För att förebygga infektion i livmodern finns det några saker  att tänka på: 
                          de existerande 

En analys av transitivitet utgår från satser, som är "den grundläggande grammatiska enheten 
för ett meningsfullt påstående" (Holmberg, Karlsson och Nord, 2011, s. 13). Vidare beskriver 
Holmberg, Karlsson och Nord att en sats realiserar alla tre metafunktioner. Inom SFG urskiljer 
man tre olika sorters satser, fria, bundna och inskjutna satser. De två första är ideationella 
figurer medan den tredje är underordnad fria satser. De inskjutna satserna anses inte ha en egen 
processbetydelse och därför är det oftast fria och bundna satser som är fokus för en SFG-analys 
Eftersom att denna studie har kritiska diskursstudier som teoriram blir även satser som är 
bundna, inskjutna och "undangömda" minst lika intressanta (om inte mer) som de fria satserna. 
Därför har jag, likt Nord (2011, s. 192), valt att analysera samtliga satser. 

En annan avvägning är huruvida alla huvudverb ska analyseras eller bara de finita verben. 
I mina texter är det många satser (grovt räknat runt hälften) som inte har något finit verb. Dessa 
meningar innehåller dock viktig och intressant information som kan bidra till bilden av 
diskurser om förlossningar. Därför har jag valt att analysera samtliga satser även om de inte har 
något finit verb.  
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Min analys baseras på satser, men i tolkningen av resultaten och i analysen av implicita 
deltagare har jag också tagit hänsyn både till den grafiska meningen (det vi oftast menar när vi 
använder ordet "mening") och kringliggande text. 

7.1.1 Infinitivfraser 

Infinitivfraser är en satsförkortning, det innebär att det är en sats som inte har en koppling 
mellan finit verb och subjekt och att den är underordnad satser och fraser. Infinitivfrasen kallas 
just infinitiv för att verbet i frasen är infinitiv istället för finit och det infinitiva verbet är alltid 
det första verbet i frasen. En infinitivfras har inte heller något subjekt (Josefsson, 2009, s. 167). 
Infinitivfraser börjar med infinitivmarkören "att" som uttalas "å" i frasen. Det finns alltså andra 
fraser som också börjar med "att", men samtliga infinitivfraser måste börja med "att". En 
infinitivfras kan t.ex. vara "att bada" som i exemplet från Besvär nedan: 

(6)  Duscha istället för att bada. 

Infinitivfraser är intressanta att studera eftersom avsaknaden av subjekt och den infinitiva 
formen av verbet gör att frasen göms undan.  

7.1.2 Imperativ 

Imperativ är ett sätt att böja verb för att uttrycka uppmaningar. Det kan inte böjas efter person 
och därför syns det inte i den grammatiska formen vem som uppmanas göra något. Men det går 
oftast ändå att avgöra vem det riktar sig till. Det är vanligast att detta är ett "du" men det 
förekommer även "vi" och "jag" (Holmberg, 2011, s. 102). Även i mitt material är den tilltalade 
i de flesta fall "du", vilket jag kan se dels från kontexten kring uppmaningen och dels från det 
allmänna tilltalet i texten (vilket i de flesta fall är ett du-tilltal). 

Lind Palicki nämner att en uppmaning gör avsändaren närvarande, trots att avsändaren inte 
nämns explicit, eftersom det är tydligt att det är avsändaren som står bakom uppmaningen (Lind 
Palicki, 2010, s. 64). Det visar att uppmaningar är ett sätt för vården att "dyka upp" i en text 
och ta ansvar för att något ska göras, i mitt fall att bestämma vad den födande ska göra. 

Det som är intressant med imperativ är att det visar till vilken grad sjukvården tar på sig 
ansvar för vad den födande ska göra. Om en handling skrivs utan imperativ, t.ex. "du kan söka 
vård om du har feber" så ges den födande en valmöjlighet. Om handlingen istället skrivs med 
imperativ "sök vård om du har feber" så får hen inget val – det valet har sjukvården redan tagit 
åt personen.  

7.1.3 Passiv 

Ett verb kan ha antingen en aktiv eller passiv form. Aktiv form är t.ex. "föda" och passiv "föds". 
I den aktiva formen är aktören ofta utskriven, t.ex. "Du föder barn". Men i en passiv form står 
inte aktören med, utan enbart målet för handlingen, t.ex. "Barnet föds". Samma handling sker 
och båda har samma mål: barn/barnet. Men i den första skrivs den födande ut och i den andra 
osynliggörs den födande. Passivisering av handlingar är också ett sätt att skapa mer distans till 
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handlingen. Eftersom att passiv osynliggör deltagare så är det intressant att studera vilka dessa 
deltagare är och vilka processer de deltar i. Vem göms undan som aktör och vilka handlingar 
är det som det skapas distans till genom att uttrycka dem i passiv? Deponens är verb som har 
passiv form men aktiv betydelse, t.ex. kallas, behövs, känns. Inom SFG kan det analyseras på 
olika sätt och jag har valt att kategorisera dem som passiv. 

7.2 Modalitetsanalys 
Inom den interpersonella metafunktionen urskiljs något som kallas modalitet. Modaliteter är 
något som modifierar hur sannolikt, vanligt, förpliktat eller villigt något sker. Det ses som en 
skala, där ett uttryck kan dels vara utan modaliteter, exempelvis "Du äter mat" eller med 
modaliteter, exempelvis "Du kan äta mat". Modaliteterna kan ha olika grader av hur starkt de 
är uttryckta, antingen låg, medelhög eller hög grad. Ett exempel på det är, med modaliteten 
understruken, "du kan äta mat" och "du ska äta mat". Den första är en förpliktelsemodalitet av 
låg grad, och är mer generell och mindre bindande än den senare som är förpliktelsemodalitet 
av hög grad som både är mer specifik och mer tvingande. En modalitet kan antingen uttryckas 
genom ett modalt verb, t.ex. kan, eller med interpersonella satsadverbial, t.ex. gärna 
(Holmberg, 2011, s. 105 ff.). Modalitet kan också uttryckas med modalitetsmetaforer, men den 
typen av modaliteter har jag valt bort eftersom de inte lika tydligt kan urskiljas i texten. Precis 
som kategorisering av processer och deltagare så är det inte alltid lätt att kategorisera 
modaliteter och det finns flera som inte passar in i någon av de ovan nämnda fyra kategorierna. 

När det kommer till vilka ord som används som modaliteter finns det i svenskan ett 
begränsat antal ord som används. Holmberg och Karlsson (2006, s. 67 f.) har gjort en 
sammanställning av många av dessa, vilken jag själv använt för att klassificera modaliteterna: 

Tabell 2. Modala hjälpverb och vilken modalitetsgrad de används till (Holmberg och Karlsson, 2006, s. 
67) 

 Låg grad Medelhög grad Hög grad 

Sannolikhet kan bör ska, måste 

Vanlighet kan brukar brukar 

Förpliktelse kan, får bör ska, måste, behöver 

Villighet kan vill ska, måste 
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Tabell 3. Interpersonella satsadverbial och hur de används som modalitetsmarkörer Holmberg och 
Karlsson, 2006, s. 68). 

 Låg grad Medelhög grad Hög grad 

sannolikhet kanske sannolikt, förmodligen säkert, garanterat 

vanlighet ibland ofta, vanligtvis alltid 

förpliktelse  gärna helst 

villighet  gärna helst 

Som tabellerna visar används hjälpverbet kan till alla olika modaliteter. Det betyder att just den 
modaliteten också är svår att kategorisera då den kan betyda olika saker. Därför har jag kollat 
på kontexten och sedan valt den modaliteten passar bäst in i respektive situation.  

Det modaliteter främst hjälper till att svara på i relation till mina frågeställningar är 
fördelningen av ansvar mellan vårdpersonal och den födande samt framställningar av olika 
skador som mer eller mindre "normala". Genom att använda en låg förpliktelsemodalitet ger 
sjukvården den födande möjligheten att välja att göra saken eller inte. Med en stark 
förpliktelsemodalitet fråntar de istället valmöjligheterna och säger exakt vad personen ska göra. 
Vanlighetsmodaliteter och sannolikhetsmodaliteter markerar vilka skador som är väntade och 
vilka som inte är det. De bidrar också till att skriva fram vilka skador som kräver sjukvård och 
inte. 

7.3 Tilltal 
Tidigare studier av tilltal visar att myndighetstexter nästan alltid använder ett du-tilltal idag men 
att omtal används vid vissa tillfällen, bland annat när känsliga ämnen behandlas. Jag har därför 
valt att analysera vilket tilltal mina texter har, hur det skiljer sig åt mellan texterna och i vilka 
fall tilltalet frångås. Jag har inte använt någon färdig metod för detta, utan har delvis utgått från 
Lind Palickis studie av tilltal och omtal och delvis konstruerat metoden själv. Personliga 
pronomen är ett sätt för en avsändare av en text att positionera mottagaren av texten. Omtal är 
när personer benämns med nominalfraser, t.ex. "mamman" eller med ett generiskt "man". Tilltal 
är att vända sig direkt mot läsaren genom att använda du eller ni (Lind Palicki, 2010, s. 54 ff.). 
I min undersökning använder jag termen “tilltal” om både tilltal och omtal, för att beskriva hur 
texten vänder sig till läsaren eller talar om den. Jag skiljer sedan på du-tilltal och omtal men 
räknar alltså inte in ni-tilltal. Denna del är baserad på Lind Palickis undersökning. I de texter 
som har ett du-tilltal har jag valt att studera vilka personliga (ex. jag), reciproka (ex. varandra) 
och indefinita (ex. en del) pronomen som används utöver du och vilka ämnen som behandlas 
när de används. Denna del har jag konstruerat själv. Jag har också noterat om ämnena är 
negativa, neutrala eller positiva. Med negativ menar jag t.ex. olika skador, smärta eller andra 
negativa konsekvenser från en förlossningsskada. Med positiv menar jag t.ex. att läka snabbt. 
Neutrala räknar jag helt enkelt de som inte är negativa eller positiva. Denna bedömning liknar 
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den ämnesanalys jag har gjort inom transitivitetsanalysen för de processer som förekommer 1–
2 gånger (se nästa avsnitt). Jag vill undersöka om mitt material visar samma tendenser som 
vissa andra myndighetstexter där ändring av tilltal hör ihop med ett avståndstagande och om 
det är ett sätt att hantera smärtsamma eller tabubelagda ämnen. 

7.4 Operationalisering 
I det här avsnittet beskriver jag hur jag har operationaliserat min metod. Jag har analyserat all 
text från mitt material, vilket innebär att jag utöver att analysera brödtext också har analyserat 
rubriker, bildtexter och punktlistor (jag har däremot inte inkluderat adresser och 
kontaktuppgifter). Jag har först delat upp texterna i satser och därefter markerat alla processer, 
vilken processtyp det rör sig om och vilka deltagare som är knutna till den. Jag har också 
markerat de processer som är skrivna i passiv, imperativ och infinitivfras och för dessa tre har 
jag skrivit ut vem eller vilken den implicita deltagaren är. I många fall står deltagaren i en 
tidigare sats, men då har jag ändå räknat dem som implicit deltagare. 

Analysen av processtyper och deltagare är en subjektiv bedömning. Det finns ingen färdig 
mall för vilka verb som räknas till vilken sorts process. Det skulle inte heller gå att göra en 
sådan mall eftersom samma verb kan räknas som olika processtyper beroende på kontext. Jag 
har i viss mån kollat på och använt Karlssons analyser av processer och Lassus lista på processer 
från sin studie (Lassus, 2010, s. 247 ff.; Karlsson, 2011). Det som har varit avgörande för 
kategorisering av processen är kontexten. I de fall där det varit otydligt eller tveksamt vilken 
processtyp som gäller har en analys av deltagare ofta varit till stor hjälp. I andra fall har jag gått 
tillbaka i analysen och ändrat processtypen om jag kommit fram till att den passar bättre under 
en annan kategori. Det innebär att jag har markerat och sedan ommarkerat många av 
processerna flera gånger. Totalt sett har jag gått igenom hela materialet och dubbelkollat och 
ändrat mina markeringar fler än tre gånger. Efter att jag har markerat upp processtyp, deltagare 
och grammatisk form (infinitivfras, imperativ och passiv) har jag samlat alla förekomster av 
respektive faktor i ett eget dokument tillsammans med satsens grafiska mening för att behålla 
kontexten. Sedan har jag gjort en sammanställning av alla processer och dess deltagare och 
kollat på hur många förekomster som finns av respektive process, och vilka processer som 
kopplas till vilka deltagare. I min redovisning av de olika processerna i resultatkapitlet har jag 
gjort en ämnesanalys av alla processer som bara förekommer 1–2 gånger. Detta eftersom jag 
inte har plats att redovisa samtliga processer, men ändå vill ge en bild av vilka typer av processer 
det handlar om. 

För min analys av modaliteter har jag markerat samtliga hjälpverb som inte är huvudverb. 
Sedan har jag studerat satsen och meningen de förekommer i och markerat vilken typ av 
modalitet det rör sig om och vilken grad. Sedan har jag sammanställt dessa genom att plocka ut 
alla satser som har en modalitet och sorterat dem på modalitetstyp. Utifrån denna 
sammanställning har jag gjort en tabell med en översikt över samtliga modaliteter och deras 
grad (denna tabell finns med i resultatredovisningen av modaliteter). Ibland är det svårt att 
avgöra vilken modalitetstyp och -grad det rör sig om. I mitt material är modaliteter av 
sannolikhet och vanlighet ofta svåra att skilja åt. Jag har använt kontexten och tidigare 
förekomster av modaliteten i samma sammanhang för att avgöra vilken modalitetstyp det 
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handlar om. I resultatredovisningen av modaliteter har jag gjort en översiktlig analys av 
innehållet i meningarna där modaliteterna förekommer. 

Första steget i analysen av tilltal är att avgöra vilken typ av tilltal som är vanligast i 
respektive text. Detta gör jag genom att läsa texterna och notera vilka pronomen eller kategorier 
som används som tilltal i texten. Du är markerande för ett du-tilltal och mamman är markerande 
för ett omtal. Jag har sedan analyserat pronomen i de texter som har ett du-tilltal. Där har jag 
markerat alla pronomen som inte är du eller din. Efter det har jag sammanställt alla satser med 
avvikande pronomen och slutligen har jag gjort en analys av vilka ämnen som behandlas i dessa 
satser och ifall de är negativa, positiva eller neutrala. 

7.5 Metoddiskussion 
Ett sätt att samla in material till en diskursanalytisk studie är att börja med ett sammanhang som 
intresserar en och sedan i detta sammanhang leta efter viktiga texter som kan vara intressanta 
att studera. Det gör att en diskursanalytisk metod blir induktiv, då forskaren alltid behöver utgå 
från materialet för att se vilka metoder som kan passa (Lind Palicki, 2015, s. 197). I min 
undersökning har jag utgått från materialet och har testat flera olika metoder, framför allt en 
analys av textens genre och en membership categorization analysis, som är en analys av 
egenskaper kopplade till olika personer. Inom SFG har jag också undersökt fler delar än jag 
redovisar i min uppsats, framför allt nominaliseringar och en översiktlig analys av indikativa 
processer, alltså de som inte är infinitivfraser, imperativ och passiv. 

Två utmaningar med SFG är att den innehåller subjektiva bedömningar och att det är svårt 
att tolka de kvantitativa resultaten. Tillämpningen av SFG på materialet är tydlig och 
strukturerad, men de enskilda bedömningarna av processtyper och deltagare är en subjektiv 
bedömning. Hur man kategoriserar en process beror inte bara på processen och dess form. I 
många fall är viktigt att se till kontext för att bestämma vilken processtyp det handlar om. Som 
i all forskning som kräver liknande typer av beslut är forskarens bedömning färgad av den 
personens erfarenheter och syn på världen. En sådan studie går inte att reproducera exakt 
eftersom en annan forskare delvis skulle göra andra tolkningar. För att göra reliabiliteten så 
tydlig som möjligt har jag därför varit noga med att beskriva hur själva analysen gått till. Jag 
har också anpassat min analys allteftersom jag gått igenom materialet, så att samma process 
kategoriseras likadant i alla texter när det förekommer i samma typ av kontext. En annan 
utmaning är att det kan vara svårt att tolka de kvantitativa resultaten. Jag har t.ex. kommit fram 
till i mitt material finns det 109 passiva processer, varav 72 materiella processer, 30 mentala 
och 8 relationella. Vad betyder det? Hur påverkar det en text att det finns få mentala processer? 
Skiljer det sig åt mellan olika texttyper? Är det till och med väntat för en sådan texttyp som jag 
analyserar? Det finns inte tillräckligt mycket forskning inom SFG på samma texttyp som jag 
analyserar för att kunna säga något generellt om detta. Även inom samma genre kan det ändå 
variera mellan texter och det är inte självklart vad denna variation beror på.  

En annan avvägning vad gäller metod är mitt val att enbart använda tre kategorier av 
processer istället för de fyra som oftast används i svensk SFG-forskning. För min undersökning 
passar det att bara använda tre men ett problem med detta är att mina resultat blir svårare att 
jämföra med andra SFG-studier. Det är dock generellt svårt att jämföra olika SFG-studier med 
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varandra, eftersom att analysen är så beroende av texttyp och faktorer som alltid kommer att 
vara olika mellan olika texter. Analysen påverkas också till viss del av författarens subjektiva 
bedömningar. Det är alltså inte självklart att det ändå skulle ge mycket att jämföra denna studies 
kvantitativa resultat med andra SFG-studier. 

I min studie har jag valt tre delar ur transitivitetsanalysen: infinitivfraser, imperativ och 
passiv. Den största delen av processer i mitt material är inte uttryckt i någon av dessa former, 
utan i en indikativ form. Det gör att min studie bara fokuserar på en liten del av texterna och att 
jag inte kan ge en bild av hela materialet. Däremot säger dessa tre mycket om texterna i sig och 
de går att tolka utan en jämförelse med indikativ. En större studie skulle kunna göras som också 
analyserar indikativ på samma sätt som jag har studerat infinitivfraser, imperativ och passiv. 
Jag tror också att det skulle ge mycket att göra en kvalitativ läsning av någon av texterna eller 
några utvalda stycken. Då hade man kunnat få en annan typ av helhetsbild av materialet. 

8 Resultat och analys 

I detta kapitel redogör jag för resultatet av min studie och den analys jag har gjort av resultaten 
separat för att göra det tydligt vad som är resultat och vad som är mina tolkningar. Jag 
presenterar mina resultat i samma ordningsföljd som metodkapitlet, alltså en genomgång av 
infinitivfraser, imperativ, passiv, modaliteter och tilltal. För alla dessa har jag ett avsnitt om 
resultat, ett om analys och en sammanfattning. 

I redovisningen av resultaten använder jag kursiv i löptext för att beteckna allt som är 
direkta citat från mitt material. Oftast är det processer, deltagare, modaliteter och pronomen 
och när jag presenterar dessa kommer jag skriva antal förekomster inom parentes, så t.ex. läs 
(23). Det innebär att processen läs förekommer 23 gånger i den beskrivna grammatiska formen 
(i det här fallet imperativ). Ibland citerar jag hela satser på samma sätt, men när jag återger hela 
meningar gör jag det som språkexempel. Jag använder citattecken om det som inte är direkt 
citat utan t.ex. diskussion om alternativa formuleringar. 

8.1 Infinitivfras 
I detta avsnitt redovisas resultat och analys av transitivitetsanalysen av infinitivfraser. Jag 
presenterar materiella, mentala och relationella processer för sig och redovisningen behandlar 
de vanligaste processerna och deltagarna kopplade till dem i fallande ordning. I analysen tar 
jag upp några av resultaten och diskuterar möjliga tolkningar av dessa.  

8.1.1 Resultat 

Det finns 178 processer som är skrivna i infinitivfraser. Av dessa är 111 materiella processer, 
24 mentala och 43 relationella. Nedan följer en redovisning av respektive processtyp. 



 31 

De vanligaste materiella processerna är bada (6), bajsa (5), kissa (5), hålla (4) och prata 
(4). De första tre säger sig självt vad de innebär. Processen hålla handlar nästan bara om 
processer relaterade till att bajsa (hålla emot, hålla gaser). Det är ändtarmen som är implicit 
aktör och den hjälper att hålla emot avföring och gas. Att prata handlar om att prata om 
upplevelser och känslor med nära personer eller vårdpersonal, samt att prata om behandlingar 
med vårdpersonal. Processer som förekommer tre gånger i materialet är: använda, gå, göra, 
läka, minska, sitta och få ut. Processen använda handlar om tre helt olika saker, att använda 
glidmedel, stödstrumpor och tampong. I det senare fallet handlar det om att inte använda det. 
Gå används också för tre olika handlingar: gå på toaletten, gå på efterkontroll och promenera. 
Läka används bara om bristningar och processen minska används alltid i samma fras för att 
minska risken för infektion. När processen sitta används är det för att uppmana den födande att 
inte sitta om det gör ont, och att det kan vara bra att växla mellan olika positioner. Få ut handlar, 
liksom hålla, om bajs. Det är en av flera detaljerade beskrivningar om hur det kan vara att gå 
på toa med bristningsskador. Nedan är ett exempel på hur få ut används, med processen 
understruken: 

(10) En del måste hålla med ett finger mot mellangården eller bakre slidväggen och trycka mot 
ändtarmen för att kunna få ut bajs. (Bristningar) 

Av de materiella processer som har en till två förekomster, totalt 67 stycken, har jag sorterat 
processerna utifrån vilken typ av handling det rör sig om. De allra flesta av dessa (50) har "du" 
eller den födande som implicit aktör, och en del har vårdaktörer (12), kroppen (8) eller partner 
(2). Den allra vanligaste typen av materiella processer är rörelser. Jag har delat in dessa i tre 
ämnen: vardagsrörelser (20), rörelser i samband med förlossning (inklusive rörelser pga. 
förlossningsskada) (12) och fysiska handlingar (8). Vardagsrörelser är t.ex. duscha, sova och 
träna och för dessa är den implicita deltagaren alltid den födande. Rörelser i samband med 
förlossning är t.ex. föda, krysta och amma och de flesta av dessa har den födande som implicit 
aktör, men några har barnmorska. Fysiska handlingar är saker som händer i eller med kroppen 
där kroppen eller inanimata objekt är implicit aktör. Några exempel, med den implicita aktörer 
skriven i parentes, är stelna (blodet), dra ihop sig (magens muskler) och återhämta sig 
(kroppen). En annan grupp materiella processer i infinitiv är abstrakta handlingar (15). Här är 
den implicita aktören den födande, och gruppen består av processer som slippa, ta det lugnt och 
sätta av tid. Ett särskilt intressant exempel på abstrakta handlingar, som jag diskuterar vidare i 
analysavsnittet, är följande formulering som vänder sig till den födandes förmodade partner: 

(11) Eller så har du istället mycket lust och tycker att det är jobbigt att vänta in den nyförlösta. 
 (Sex) 

Processer kopplade till vårdbesök (15) har både den födande och vårdpersonal som implicit 
aktör. Den födande är implicit aktör i processer som söka hjälp och boka medan vårdpersonal 
är implicit aktör i processer som diskutera, kontrollera och ringa. Den födande är alltså 
deltagare i processer där hen ska söka upp vården, medan vården oftare är deltagare i processer 
som redan sker inom vården (ex. diskutera som görs under ett vårdbesök). En sista grupp 
materiella processer är två stycken som har en partner till den födande som implicit aktör.  
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Det finns 24 mentala processer i infinitivfraser och den vanligaste processen är känna (8). 
Därefter kommer tänka på (5) och må (2). Tänka på används nästan bara för att beskriva vad 
den födande ska tänka på för att undvika infektion. Betydelsen av känna och må	är	beroende 
av vad det är upplevaren känner eller hur hen mår, därför redovisar jag dem tillsammans med 
analysen av ämnen för processer med endast en förekomst. Jag har delat in de mentala 
processerna i fyra olika kategorier: fysiska upplevelser (7), emotionella upplevelser (5), psykisk 
ohälsa (4) och mentala upplevelser (2). Samtliga implicita upplevare är i de här fallen den 
födande, förutom i två fall där den implicita upplevaren inte bara är den födande utan ett slags 
kollektiv. De fysiska upplevelser (som trots det är mentala och inte materiella) är t.ex. känna 
svullnad och uppleva viss tyngdkänsla. Emotionella upplevelser är t.ex. förstå hur det känns 
och hantera smärtan. Den första handlar om att en partner ska förstå hur det känns för den 
födande. Det senare innebär att smärtlindring förväntas ske mentalt och inte genom t.ex. 
medicin eller annan vård. Ett exempel på detta är: 

(12)  Försöka slappna av genom att andas in genom näsan och ut genom munnen. Det kan 
hjälpa dig att hantera smärtan. (Besvär) 

Jag har grupperat ihop negativa emotionella och psykiska upplevelser till psykisk ohälsa, dit 
räknar jag t.ex. känna sig nedstämd och känna sig som en dålig förälder. Mentala upplevelser 
är tappa lusten och ta vara på signalen. Det senare handlar om att uppmärksamma känslan av 
att vara kissnödig. Nästan alla mentala processer som skrivs i infinitiv handlar om eller är 
kopplade till negativa eller smärtsamma händelser som att må dåligt eller känna smärta och 
obekväma fysiska tillstånd. 

De flesta relationella processer är få (27) och ha (11) och några är är (3) och blir (2). De 
här processerna säger inte så mycket i sig själv. Därför presenterar jag samtliga relationella 
processer utifrån deltagaren attribut eller värde. Den födande är deltagare i de allra flesta av 
dessa processer som bärare eller den identifierade. För några få processer är deltagarna istället 
"ni" (som i den födande och dess förmodade partner), en del, barnmorska eller ett odefinierat 
kollektiv. De relationella processerna handlar om relationer och förlossningsskador. Det som 
den födande får, har, blir eller är, som handlar om relationer, är barn/familj (9), t.ex. att få 
barn, vara partner eller bli gravid och sex (7), t.ex. ha sex eller få lust. Att många relationella 
processer handlar om att ha sex beror på att många av dem kommer från texten Sex. De 
relationella processerna kopplade till förlossningsskador handlar dels om att få stöd (10) och 
behandling/vård (5) och dels om konkreta (7) eller abstrakta skador (5). Att få stöd handlar om 
att få hjälp, stöd, förståelse och intresse och behandling/vård handlar om att få diagnos, 
behandling och antibiotika. Exempel på konkreta skador är att få hemorrojder, blodpropp eller 
sår (bristningar) och abstrakta skador är att få problem eller ont.  

8.1.2 Analys 

En stor del av processerna skrivna i infinitivfraser handlar om att gå på toa (hädanefter ofta 
förkortat till toabesök) och framför allt hur skador påverkar detta. En del av dem handlar om 
när den födande ska gå på toa men några är mer konkreta beskrivningar om hur det ska eller 
kan göras, som att trycka mot ändtarmen. Processer kopplat till toabesök förekommer även i 
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andra grammatiska former men det är tydligt att de främst finns i infinitivfraser. Det kan bero 
på flera saker, bland annat att det är ett tabubelagt ämne och man gärna vill gömma undan det. 
En annan anledning kan vara att undvika att skriva ut vem det är som går på toa, för att 
distansera sig från ingående beskrivningar av hur den födande går på toa. Det kan vara att de 
uppmuntrar till självvård kring toabesök, t.ex. att den födande bara ska kissa om hen känner sig 
kissnödig, och att de inte vill vara explicita kring dessa uppmaningar. Det är ändå intressant hur 
de hanterar detta – det är trots allt en informationstext och skador kopplat till toabesök framstår 
i materialet som en vanlig konsekvens av förlossningen. 

I infinitivfraser skrivs det också om bristningar, både att de läker och vilken självvård som 
kan behövas för att hantera skadan. Det senare sker genom att beskriva handlingar som den 
födande kan eller bör göra eller undvika för att minska smärta från bristningen, som t.ex. att 
sitta på ett särskilt sätt. Det är intressant att läkningen av bristningar ofta skrivs i just 
infinitivfraser. Man kan tänka att texterna skulle vilja skriva fram detta, att det kommer läka 
och bli bättre. Kanske har det att göra med att läka i infinitivfraser är direkt kopplat till mer 
explicita beskrivningar av bristningar och den smärta de orsakar. Det kan också bero på att när 
läkning av bristningar behandlas är det ofta något som tar tid och som inte sker för alla. 

Några av de vanligaste mentala processer i infinitivfraser är tänka på, som används nästan 
uteslutande i sammanhang om att förebygga infektion i livmodern. Det som kan vara intressant 
är varför de väljer just formuleringen bra att tänka på. Det som menas är egentligen "gör gärna 
det här". Det blir ett sätt att mildra uppmaningen ännu mer än att använda en förpliktelse-
modalitet av låg grad. Formuleringen lämnar därför stort utrymme för den födande att själv 
avgöra om det är något hen vill göra. Det innebär också att vården varken tar ansvar för att 
avgöra om det är saker som ska ha sjukvård eller om det är något den födande bör utföra 
självvård för. 

En del processer i infinitivfras handlar om abstrakta handlingar som att ta det lugnt. Ofta 
handlar dessa om att den födande aktivt ska anstränga sig för att komma i ett visst mentalt läge, 
som att vara lugn eller ta ansvar för att göra situationen och symptomen lättare och lindrigare. 
Det är också intressant att en del av dessa handlar om hur den födande ska försöka ta hjälp med 
praktiska saker. Den födande förväntas alltså anstränga sig för att ta hjälp, snarare än att bara 
få det. Att det är partnern (och ibland andra närstående) som ska hjälpa till visar vem som 
förutsätts både ha ansvar för och utföra största delen av hushållssysslorna. Den födande 
förväntas alltså projektleda sin egen återhämtning och vård tillsammans med vardagssysslor. 

De infinitivfraser som är mentala processer handlar nästan uteslutande om negativa 
konsekvenser och symptom av skador. Det handlar om olika obehagliga och smärtsamma 
symptom som t.ex. att känna svullnad. Det är intressant att dessa skrivs som mentala – inte att 
det är svullet utan känns svullet. Det är självklart något man kan känna, och kanske är just denna 
svullnad något som inte syns? Men det gör också att symptomet flyttas från fysisk kroppsligt 
till mentalt. Det får konsekvensen att symptomen blir något i den födandes huvud, något som 
också är mindre konkret och svårare att få hjälp för.  

Andra mentala processer i infinitivfraser är att hantera smärtan, alltså en mental handling 
snarare än fysisk. Det är den födande som ska tänka annorlunda och hantera smärtan, snarare 
än att de ska få hjälp av vården eller medicin för att minska smärtan. Vänta in är också en mental 
handling, det är dock något som den födandes förmodade partner ska göra. Det framställs som 
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ett problem för den här personen att inte kunna ha sex fast hen vill och den här formuleringen 
visar att den födande förväntas inte ha lust med sex medan hens partner förväntas vilja ha det. 

Något annat som den födande får är konkreta och abstrakta skador. I många fall är det saker 
som är utanför den födandes kontroll, t.ex. saker som kroppen gör eller saker som förlossningen 
orsakar. Genom att formulera det så avsäger vården ansvar för både sjukvård och självvård, 
eftersom det är något som inte går att påverka.  

En del processer handlar om olika typer av vård och behandlingar och det är intressant att 
dessa skrivs i just infinitivfraser. Det kan bero på att fokus flyttas från möjligheten att få diagnos 
och behandling för t.ex. bristningar. Kanske vill de också genom att skriva om infektionen i 
infinitivfras förtydliga att det inte är en vanlig skada och att det inte är något att oroa sig för.  

8.1.3 Sammanfattning 

En stor del av processerna som står i infinitivfraser handlar om negativa symptom eller 
konsekvenser av skador. Många handlar också om självvård och olika handlingar som kan 
minska smärta och besvär. Några handlar om kroppen och dess funktion och några om vården 
och vårdbesök. De flesta implicita deltagarna är den födande, men en del har vårdpersonal 
(barnmorska eller läkare). Detta påverkar framför allt hur möjligheter till vård framställs – vad 
som är 'normalt' och inte. I infinitivfraserna förväntas den födande projektleda sin återhämtning 
genom att själv ansvara för kontakten med vården, över hushållsarbete och fördelning av det 
samt genom att hantera smärta genom sin mentala inställning.  

8.2 Imperativ 

I avsnittet om imperativ presenterar jag resultat och analys av detta. Eftersom att nästan alla 
imperativ är materiella består största delen av kapitlet av just materiella processer, men det 
förekommer även några mentala processer. I analysen diskuterar jag på vilket sätt imperativ 
kan användas för att fördela ansvar mellan vården och individen. Jag avslutar avsnittet med en 
sammanfattning. 

8.2.1 Resultat 

I mitt material är 144 processer skrivna i imperativ, 141 av dessa är materiella processer och 3 
är mentala.  

Av de materiella processerna är de två vanligaste läs (23) och sök (19). Båda dessa 
förekommer nästan bara i texterna från 1177 Vårdguiden och det beror på att texterna på 1177 
Vårdguiden är organiserade med avsnitt som innehåller fraser som Läs mer och När ska jag 
söka vård. I den senare typ av avsnitt börjar de flesta meningar med Sök vård. I avsnittet finns 
ofta punktlistor och tydliga instruktioner om vilka symptom som kräver sjukvård och vilka som 
inte gör det, samt vart gränsen går och vilken vårdenhet personen ska söka sig till. T.ex. står 
det så här i Besvär under avsnittet om mjölkstockning: 
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(13)  Sök vård om det känns svårt och krångligt med brösten. Du kan få råd, hjälp och stöd på 
barnavårdscentralen, en amningsmottagning eller bb. Sök vård direkt på en vårdcentral eller 
akutmottagning om du har feber och bröstet är svullet, rött och varmt. 

De näst vanligaste processerna är undvik (9), använd (9) och kontakta (6). Det som ska undvikas 
är olika saker som kan förvärra förlossningsskador eller skapa smärta, t.ex. mensskydd (som 
kan orsaka infektion) och att sitta (som kan vara smärtsamt precis efter en förlossning). Använd 
handlar både om saker läsaren ska och inte ska göra, t.ex. använd kondom/femidom och använd 
inte mensskydd. Kontakta används både för att uppmana läsaren att höra av sig till vården och 
beskriva vilken vårdenhet hen ska vända sig till. Några andra processer med fler än 2 
förekomster är duscha (5), ta (5), ät (4), prata (3) och ta kontakt (3). Det är rätt självklart vad 
processerna duscha och ät handlar om, men det är intressant att se varför och på vilket sätt de 
används i denna kontext. Den födande uppmanas att antingen duscha istället för att bada, eller 
att duscha för att lindra smärta. Uppmaningar kring att äta handlar om specifika mattyper som 
den födande ska äta, t.ex. fiberrik mat eller mat som håller magen igång. Ta handlar oftast om 
att ta mediciner och prata handlar både om att prata med vänner och nära personer om sina 
problem och att prata med vårdpersonal (och fyller där samma funktion som kontakta). 

De processer som har 1–2 förekomster handlar om fysiska aktiviteter och rörelser (19), 
som t.ex. gnugga, ligg och skölj; processer som relaterar två saker till varandra (8), t.ex. sluta, 
växla och öka, abstrakta handlingar (6), t.ex. avstå, fråga och lindra, samt processer som 
handlar om att planera, organisera eller administrera (5), t.ex. boka, ta hjälp och be. 

Utöver de materiella processerna finns det också tre mentala processer i imperativ: tveka 
inte, glöm inte och tänk på. De två första handlar egentligen om fysiska handlingar, att boka 
besök och slå på telefonen men de uttrycks med mentala processer. Den sista är dock helt och 
hållet en mental process. 

8.2.2 Analys 

Processen läs är den vanligaste processen i imperativ. Det är intressant att det är just detta ord 
som används (läs mer), och att det skrivs just i imperativ. Det hade t.ex. kunnat stå "du kan läsa 
mer om..." eller "om du vill läsa mer". Genom att använda imperativ flyttas ansvar till den 
födande att själv söka upp vidare information. Texterna uppmuntrar alltså läsaren att ytterligare 
fördjupa sina kunskaper, snarare än erbjuder det som ett alternativ.  

Den näst vanligaste processen i imperativ är sök. De hade t.ex. kunnat skriva "du kan söka 
vård" eller "du måste söka vård" men använder istället imperativ för att direkt uppmana 
personen att söka vård. Både imperativ och "måste" (förpliktelsemodalitet av hög grad) 
uttrycker en stark uppmaning att söka vård. Jag tror att de väljer imperativ över modaliteten 
eftersom de på så sätt undviker att förmana läsaren om vad den ska göra. På så sätt tar vården 
alltså ansvar över bedömningen om personen ska söka vård eller inte. Det innebär också att det 
är där det slutgiltiga beslutet tas om vilka skador och symptom som bör få sjukvård, och vad 
som är så pass lindrigt att det inte behöver sjukvård och där det räcker med självvård.  

Många processer i imperativ handlar om olika saker den födande ska göra för att undvika 
infektion i livmodern, t.ex. undvika mensskydd eller använda kondom. Det är tydligt i alla texter 
hur noga och viktigt det är att följa dessa råd för att undvika infektioner. Att så många av 
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imperativen handlar om detta visar att det är ett ämne där vården vill ta det ansvaret över den 
födande. Det betonas också i texten att det är viktigt för den födande att följa denna uppmaning. 

Olika sätt att utföra självvård är ett vanligt ämne i imperativ. Det handlar ofta om 
detaljerade saker som hur den födande ska torka sig eller vilken typ av mat hen ska äta. Det är 
tydligt att det finns många små saker som den födande förväntas göra för att minska symptomen 
från skador. Men vad betyder det att de kan förväntas göra så mycket själv? Användningen av 
imperativ kan göra att vården visar att det här inte är sjukligt utan att det är vad som väntas efter 
en förlossning, och att det inte finns något vården kan göra. Det gör också att det skapas en 
sorts förväntning att den födande ska må bättre om hen följer de här råden. 

8.2.3 Sammanfattning 

De flesta imperativ handlar om att den födande ska söka vård eller läsa mer. De andra 
processerna i imperativ handlar om att den födande ska utföra handlingar för att lindra eller 
förebygga smärta eller skador. Många av dessa är fysiska handlingar som den födande ska göra, 
t.ex. vad hen ska äta eller hur hen ska duscha. Många av imperativen handlar också om 
uppmaningar att söka vård och be om hjälp. Analysen av imperativ visar att imperativ används 
för att tydliggöra vad som är vårdens ansvar och vad som är individens ansvar. Framför allt 
gäller det att vården tar ansvar över bedömningen om den födande ska söka vård och speciellt 
att de tar ansvar för vård kring infektion i livmodern. Samtidigt visar den stora mängd imperativ 
som handlar om självvård också att detta är något som vården inte tar ansvar för, och att 
självvård är en viktig del av den vård som den födande får. 

8.3 Passiv 
I detta avsnitt redovisas resultat och analys av passiv. De flesta passiven är materiella eller 
mentala processer och det är dessa som behandlas mest i både resultat och analys. De implicita 
deltagarna bakom processerna är också en viktig dela av denna redovisning. I analysen 
diskuteras vilka ämnen och deltagare som göms undan med passiv och hur det kan påverka 
texten. Slutligen görs en sammanfattning av avsnittet. 

8.3.1 Resultat 

Det finns 109 processer skrivna i passiv. 71 av dem är materiella, 30 mentala och 8 relationella.  
De vanligaste materiella processerna är behövs (7), sys (5), påverkas (4), räknas (4) och 

skadas (4). Det som behövs är medicin, preventivmedel, bedövning, att gå på toa och att tvätta 
underlivet och den implicita aktören för samtliga av dessa är den födande. När det behövs 
bedövning handlar det om bedövning i samband med att läkaren eller barnmorskan syr ihop 
bristningar direkt efter förlossningen. Det står Du får bedövning, om det behövs. (Besvär). 
Processen behövs när det handlar om toabesök är andra satsen i en mening med en uppmaning: 
Gå på toaletten när det behövs (Besvär). Processen sys handlar bara om att sy bristningar och 
klipp och den implicita aktören är läkare eller barnmorska (klipp är när en barnmorska eller 
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läkare klipper upp huden runt slidöppningen för att göra plats för barnets huvud). Det som 
påverkas är den födande, sexlivet och relationen. Den implicita deltagaren för den första är 
framför allt hormoner och de två senare det nyfödda barnet/förlossningen. Räknas används på 
två olika sätt, det ena är för att beskriva definitioner eller presentera fakta, som i följande 
exempel:  

(14) Risken att få infektion i livmodern räknas som störst mellan 2 till 10 dagar efter 
förlossningen. (Infektion).  

Det andra är att förtydliga vem som har makt att besluta, det är ens egen känsla som räknas. 
Processen skadas används bara om att ändtarmens ringmuskel har skadats. De resterande 44 
processerna i passiv har mellan 1–3 förekomster. De handlar om vård relaterad till 
förlossningen (29), administration (7), självvård (5) och kroppen (2). Processerna som handlar 
om vård har jag delat in i följande kategorier: Vård i direkt samband med förlossning (11), 
förlossningens påverkan på kroppen (10), vård efter förlossningen (5) och framtida förlossning 
(3). Vård i direkt samband med förlossning handlar både om ingrepp vid förlossningen, t.ex. 
opereras (för bristningar), avslutades (med sugklocka eller tång) eller användas (klipp) och 
beskrivning av förlossningen, t.ex. föds (föds fram för snabbt) och tänjs (slidan). Till 
förlossningens påverkan på kroppen har jag räknat processer som förändras, belastas och 
bildas. De implicita deltagarna för dessa processer är bland annat hormoner, kroppen och 
muskler och leder. Processerna om vård efter förlossningen handlar om efterkontroll-besök, 
erbjudas och undersöks, behandlingar för infektion, läggas in, och stygn som sitter kvar, tas 
bort. Till framtida förlossning räknar jag processer som handlar om vilken typ av förlossning 
den födande kan eller ska ha om hen ska föda barn igen. Dit räknar jag tre processer: 
rekommenderas (vaginal förlossning), övervägas (kejsarsnitt) och diskuteras (framtida 
förlossningssätt). I de första två är den implicita aktören en läkare och i det sista är det 
barnmorska eller läkare som tillsammans med den födande är implicita aktörer. En del av de 
materiella processerna handlar om administration (7), som t.ex. undertecknas, delas ut och 
skickas. De implicita deltagarna är både den födande och vårdpersonal. Några av processerna 
handlar om självvård (5), det handlar om rekommenderas (mediciner), undvikas (penetrerande 
och analt sex) och förebyggas. Processer om kroppsfunktioner (2) är, med målet inom parentes, 
styrs (yttre ändtarmsmuskeln) och täpps till (mjölkgångar i bröstet). En process som är svår att 
kategorisera är berörs, som används i texten Sex för att definiera vad sex är för något. 

De allra flesta mentala processer skrivna i passiv är processen känns, 23 av totalt 30 
processer. Processen känns säger inte mycket i sig självt, utan det är deltagaren fenomen 
kopplat till processen som säger vad det handlar om. Fenomenen handlar om fyra saker: fysiskt 
obehag (9), känslor (8), fysiskt neutralt (4) och mentalt obehag (2). 

Fysiskt obehag och fysiskt neutralt handlar båda om fysiska upplevelser med skillnaden att 
den senare är neutrala upplevelser snarare än negativa, obehagliga eller smärtsamma sådana. 
Fenomen som handlar om fysiskt obehag är t.ex. ömt, irriterat och tungt och värker. Känslor 
som fenomen handlar för det mesta om att stötta varandra och att prata om ens sexliv med sin 
partner efter en förlossning, t.ex. att det känns bättre om man pratar om besvären (Sex) eller att 
man ska berätta vad som känns mindre bra (Sex). De fenomen som jag räknar till fysiskt 
neutralt är t.ex. att livmodern känns hård och underlivet helt läkt. Mentalt obehag är att det 
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känns svårt och krångligt med amning och obehagligt att ha rektusdiastas (när magmusklerna 
delar sig). Andra processer än känns, totalt sju stycken, handlar om fysiska upplevelser, t.ex. 
behövs (mediciner) och om allmänna upplevelser, t.ex. påverkas (av upplevelser) och förväntas. 
Det finns åtta förekomster av relationella processer i passiv och samtliga är processen kallas. 
Det som kallas något är deltagaren värde, och de vanligaste värdena för denna process är avslag 
(3) och framfall (2). Övriga värden är bristningar, analsfinkterskador och endometrit. Det 
handlar alltså om att benämna namn på skador. 

8.3.2 Analys 

En av de mest frekventa processerna i passiv är behövs. Det som behövs är fem ganska olika 
saker: medicin, preventivmedel, bedövning, att gå på toa och att tvätta underlivet. I 
sammanhanget är det tydligt att det är den födande som är den som behöver något. Genom att 
skriva processerna i passiv är det inte själva bedömningen som osynliggörs utan att det 
överhuvudtaget är en handling som kräver en bedömning. Det som inte heller syns är att 
ansvaret för bedömningen läggs på den födande, som t.ex. om hen behöver medicin. För de två 
senare, gå på toa och tvätta underlivet handlar det kanske snarare om att det är något som 
individen måste avgöra själv, och att båda är tabuämnen och kanske vill man inte skriva ut den 
födande som aktör mer explicit. För processen behövs är den födande den implicita aktören, 
men genom att använda passivformen flyttas rollen som bedömare av huruvida bedövning 
behövs eller inte från den födande till läkaren eller barnmorskan. 

Två av de mest frekventa processerna i passiv – sys och skadas – handlar om bristningar 
och analsfinterskador. Det som ska sys är bristningar och klipp, och den implicita aktören är 
läkare eller barnmorska. Det är sannolikt att omskrivningar till passiv i de här fallen görs för att 
osynliggöra aktören. Jag tror att det beror på två saker. Den första är att bristningar är smärtsamt 
och genom att skriva i passiv distanseras läsaren från det smärtsamma tillståndet. Den andra är 
för att flytta bort fokus och ansvar från den vårdpersonal som utför den här handlingen. Skadas 
används om när ändtarmens ringmuskel skadas. Jag tror att passivformen används dels för att 
distansera sig från den smärtsamma och tabu-belagda skeendet att ringmuskeln brister och dels 
för att det rent grammatiskt används för att slippa skriva "ändtarmens ringmuskler skadas" flera 
gånger i rad. Det gör också att själva faktumet att analsfinkterskador förekommer göms undan, 
men det är också ett sätt att visa att skadan inte är så vanlig. Ytterligare en anledning som kan 
påverka varför detta är skrivet i just passiv är att det handlar om en smärtsam skada som 
påverkar både hur man kan gå på toa och vilken typ av sex man kan ha (om något). 

Många av processerna i passiv handlar om olika negativa konsekvenser av förlossningen. 
En del av dem är ingrepp vid förlossningen som utförs av vårdpersonal, opereras, avslutades 
(med sugklocka eller tång) eller användas (klipp). För de två senare är det just vårdpersonalen 
som utför handlingen som också skapar skadan. Antagligen vill inte texten lägga det ansvaret 
på vårdpersonalen, eller vill inte skriva ut det explicit. Att gömma undan aktören är ett sätt att 
skjuta ansvaret längre ifrån sig.  

En annan del av passiven är hur förlossning och graviditet påverkar kroppen, t.ex. att slidan 
töjs ut och att muskler och leder belastas. Den implicita deltagaren i de här fallen är 
förlossningen. Men det är otydligt vad det innebär när förlossningen är aktör – vilken del av 
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förlossningen? När det gäller att slidan töjs ut, och bristningar i allmänhet, är det just när barnet 
kommer ut ur kroppen som dessa skador uppstår. Om en mer konkret aktör ska pekas ut förutom 
"förlossningen" är det barnet men det är nästan otänkbart att lägga ansvaret för skadan på det 
nyfödda barnet. Jag tror att det är en anledning till att passiv används. 

På några ställen i texten beskrivs möjligheter att bestämma över framtida förlossning 
(vaginalt eller kejsarsnitt) och de flesta av dessa skrivs i passiv. Det är också intressant att två 
av dessa passiv, rekommenderas och övervägas, har läkare som aktör, medan diskuteras har 
den födande och barnmorska eller läkare som aktörer. De skriver alltså inte ut att det är just 
läkaren som överväger huruvida den födande ska göra kejsarsnitt eller inte. Jag tror det kan 
bero på att de vill gömma undan att det alls är något som går att överväga, eller åtminstone att 
det inte är upp till den födande att överväga detta. 

En del av processerna i passiv handlar om självvård. En aspekt av det är att den födande 
uppmanas att undvika penetrerande- och analsex. Det senare kan gömmas undan av flera 
anledningar. Det är tabu och räknas som "onormalt" i sig att ha analsex. Det står att analsex ska 
undvikas om en haft analsfinkterskada, vilket innebär att analsex skulle förvärra en skada och 
skapa smärta. Genom att gömma undan avrådan från att ha analsex så behöver man inte heller 
lyfta fram analsfinkterskador, som verkar vara en av de mest tabubelagda skadorna. 

Några intressanta mentala deltagare är fenomen som obehagligt och att det kan kännas 
bättre om man pratar om besvären. Det som beskrivs som obehagligt är att ha rektusdiastas. 
Det gör också att vården inte behöver behandla det. Det gör inte ont och det är inte farligt. Det 
skrivs som att det är något den födande får acceptera och att det inte nödvändigtvis är dåligt att 
det är obehagligt, eller åtminstone att man får leva med den känslan.  

Det är också intressant att några av de mentala passivsatserna handlar om att den födande 
ska kommunicera med sin partner, eller använda samtal som självvård. Det är ett sätt att förringa 
sjukdom och smärta att säga att det blir bättre av att prata om det. Men i vissa fall är det mer 
befogat, som att prata om vad som känns mindre bra när man har sex. 

Det finns inte många relationella processer i passiv och alla är samma process: kallas. Men 
det är intressant vad som bedöms viktigt att beskriva på det sättet – vilka fenomen behöver 
förklaringar? Bristningar definieras bara i en text (Bristningar) men inte i de andra. Texten 
Bristningar handlar bara om just det, men de flesta andra texter behandlar även bristningar. 

8.3.3 Sammanfattning 

De flesta processer som skrivs i passiv handlar om smärtsamma handlingar, skador som orsakar 
smärta och förlossningens påverkan på kroppen. Några handlar om administrativa handlingar 
och några om kommunikation. Passiv används ofta för att osynliggöra aktören bakom en 
handling, som att det är vårdpersonal som gör klipp eller att det är de som opererar bristningar. 
Det är också ett sätt att tala om 'förlossningen' som aktör, utan att faktiskt behöva skriva ut 
själva aktören, t.ex. slidan töjs ut. Ett annat ämne som modifieras är val av förlossningsmetod, 
där passivisering av de processer som rör detta gör att möjligheten att välja kejsarsnitt eller 
vaginal förlossning både göms undan och lämnas åt läkaren att bedöma. Samma sak görs med 
bedömning av när bedövning ska användas. En del av den självvård som skrivs i passiv handlar 
om sex och analsfinkterskador – skador och handlingar som är tabu och därför göms undan. En 
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del symptom från skador skrivs som mentala och inte fysiska processer vilket gör att skadan 
blir mindre konkret och svårare att få hjälp för. 

8.4 Modaliteter 
Resultaten och analysen av modaliteter presenteras i detta avsnitt. Avsnittet börjar med en 
genomgång av övergripande resultat. Sedan presenteras samtliga modaliteter i en tabell och 
data från tabellen redovisas i löptext tillsammans med citat från materialet med de mest 
frekventa modaliteterna först, och resten i fallande ordning. I analysen diskuteras bland annat 
hur modaliteter påverkar uppmaningar till självvård och sjukvård. 

8.4.1 Resultat 

Det finns totalt 311 modaliteter i mitt material. I tabell 4 nedan redovisar jag samtliga 
modaliteter, vilken modalitetstyp- och grad de är och hur många förekomster de har. Jag skriver 
också ut alla ord från materialet som jag har kategoriserat till respektive modalitet. 

Tabell 4. Antal modaliteter i materialet, redovisat efter modalitetstyp- och grad. 

Modalitetsgrad Realisering Totalt 
Vanlighet, låg kan 85 
  ibland 7 
Vanlighet, medel brukar 13 
  ofta 12 
Vanlighet, hög brukar 13 
  alltid 2  

 Sannolikhet, låg kan 50 
  kanske 4 
 Sannolikhet, medel bör 2 
 Sannolikhet, hög 0 0 
  
Förpliktelse, låg kan 54 
  får 1 
Förpliktelse, medel bör 8 
  gärna 3 
Förpliktelse, hög ska 25 
  behöver 13 
  måste 2 
Villighet, låg kan 1 
Villighet, medel vill 9 
Villighet, hög ska 7 
Totalt   311 
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Den mest frekventa modaliteten är vanlighet av låg grad i form av kan (85). Ett vanligt sätt att 
använda den är genom att tala om vilka skador som den födande kan få. Det gör att det som 
beskrivs är ovanligt. Ett exempel på detta är, med modaliteten understruken: 

(15) En del kan få besvär efteråt. (Besvär). 

Den näst mest frekventa modaliteten är låg grad av förpliktelse och därefter låg grad av 
sannolikhet, båda är också uttryckta med kan, förpliktelse (54) och sannolikhet (50). 
Förpliktelser av låg grad handlar ofta om en milt formulerad uppmaning eller ett erbjudande till 
handling. Ett exempel på detta är:  

(16) Då kan du prata med barnmorskan om hur underlivet har läkt och hur det 
känns. (Bristningar) 

Sannolikhetsmodaliteter av låg grad används på ett liknande (och ofta samma) sätt som 
vanlighetsmodaliteter av låg grad: för att beskriva hur sannolikt det är att få en viss skada. Ett 
exempel på detta är: 

(17) Du kan också få skador i underlivets muskler och vävnader.  (Bristningar) 

Därefter kommer förpliktelse av hög grad, speciellt i realiseringen ska (25), men också behöver 
(13). En av sakerna som förpliktas är att den födande och/eller hens kropp ska återhämta sig. 
Ett exempel på detta om smärta och svullnad i underlivet är: 

(18) Besvären ska bli bättre för varje dag och efter ett par månader är de flesta helt 
återställda.  (Patientinformation) 

Vid första blick ser modaliteten ut att användas för att förpliktiga den födande eller hens kropp 
att läka, men vid närmare analys handlar det snarare om att visa vad som är normalt och vanligt 
och därmed också vad som inte är det. Om besvären inte blivit bättre efter ett par månader så 
kan det räknas som ett onormalt förlopp och därmed något som kan behöva sjukvård.  

Efter förpliktelse av hög grad kommer vanlighet av medelgrad, brukar (13) och ofta (12) 
och sedan vanlighet av hög grad i form av brukar (13). Vanlighet av medelgrad används bland 
annat för att beskriva saker som andra gjort som också kan hjälpa den födande, som i följande 
exempel:  

(19) Mer sömn och egen tid brukar också vara en hjälp.  (Sex) 

Det används också, likt förpliktelse av hög grad, för att beskriva läkning av skador och hur 
vanligt det är att kroppen läker på det sätt som texten beskriver. Ett exempel på detta är en 
beskrivning av tarmfunktionen: 

(20) Den funktionen brukar förbättras redan efter någon vecka, men fortsatt förbättring kan 
förväntas upp till närmare ett år efter förlossningen. (Patientinformation) 

Några modaliteter som har ungefär lika många förekomster (mellan 11–7) är förpliktelse av 
medelgrad bör och gärna, villighet av medelgrad vill och villighet av hög grad ska. 
Förpliktelsemodaliteterna av medelgrad handlar bland annat om uppmaningar till hur den 
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födande bör eller inte bör ha sex (t.ex. med kondom). De flesta villighetsmodaliteterna av både 
medel och hög grad handlar om viljan att ha eller inte ha sex. Många av dessa riktar sig till den 
födande, men i texten Sex finns det även villighetsmodaliteter som riktar sig till den födandes 
förmodade partner: 

(21) Du som vill ha sex med någon som nyss fött barn kanske är rädd att skada.  (Sex) 

Förutom att villighet av medelgrad används för att prata om den födandes vilja att själv ha sex 
används det också för att prata om den födandes vilja att söka hjälp för eventuella problem med 
sex. Ett exempel på detta är: 

(22) Tveka inte att boka ett besök/efterkontrollsbesök om du vill prata om det sexuella 
samlivet. (Patientinformation) 

I detta exempel gör villighetsmodaliteten, tillsammans med uppmaningen tveka i imperativ att 
detta framställs som mycket viktigt.  

Det finns några grader av modaliteter som i stort sett inte förekommer i materialet (mellan 
0–2 förekomster) och det är sannolikhet av medel och hög grad samt villighet av låg grad. Att 
det är så ovanligt med sannolikhetsmodaliteter av högre grad beror förmodligen på att vården 
inte kan garantera att något kommer eller inte kommer att hända. 

I texten Besvär finns det många upprepningar av meningar och sektioner. Två sådana 
meningar är Vad kan jag göra själv och När och var ska jag söka vård. Dessa upprepas för 
varje skada som behandlas. En stor del av förpliktelsemodaliteterna i låg grad, kan, och hög 
grad, ska, beror alltså på detta.  

8.4.2 Analys 

Fraserna Vad kan jag göra själv och När och vad ska jag söka vård är många och det beror på 
själva strukturen på texten. Men att fraserna är formulerade som de är säger något om 
ansvarsfördelningen mellan vården och individen. Individen erbjuds eller uppmanas till viss del 
att utföra självvård (första frasen) men vården tar ansvar för när sjukvård behövs (andra frasen). 

Sannolikhets- och vanlighetsmodaliteter av låg grad används för att beskriva hur sannolikt 
eller vanligt det är att få skador. När just den låga graden används innebär det att det är låg 
sannolikhet och ovanligt att få en viss skada men det presenteras ändå som en möjlighet. Jag 
tror att de används för att texten ska kunna ta upp en stor mängd skador och samtidigt reflektera 
vårdens bedömning av skadornas sannolikhet och vanlighet. Det är alltså ett sätt för vården att 
ta ansvar över bedömningen om vad som är vanligt och inte. Genom denna bedömning avgörs 
också vad som går att få vård för eller inte.   	

Både förpliktelse- och villighetsmodaliteter av låg grad handlar till viss del om att försiktigt 
uppmana den födande att göra något.  Jag vet inte varför vissa handlingar uttrycks så, t.ex. i 
exempel 16 om möjligheten att prata med barnmorskan om läkning av underlivet. Detta handlar 
om vad den födande kan eller kommer att prata om på sin efterkontroll. Varför är just detta 
ämne valfritt, till skillnad från andra ämnen som behandlas på efterbesöket som inte har en 
modalitet? Kanske beror det på att förlossningsskador är tabu, och att det inte är säkert att den 
födande och/eller barnmorskan vill prata om detta.  
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Användningen av förpliktelsemodalitet av hög grad och vanlighetsmodaliteter av 
medelgrad för att beskriva hur läkningsprocessen ser ut är ett subtilt sätt att skriva ut när den 
födande kan söka sjukvård, vilket är om allt inte läker enligt beskrivningen. En sådan 
formulering lyfter fram det som i viss mån ändå är kärnan i den nuvarande formuleringen: när 
ska den födande söka vård? Genom att gömma undan det tar inte vården ansvar för den 
gränsdragningen, och de framställer det i högre grad som att det inte är möjligt att få hjälp förrän 
denna läkningsperiod tagit slut. Istället för exempel 18 och 20 hade de kunnat skriva t.ex. ”om 
besvären inte har gått över efter ett par månader kan/bör/ska du kontakta vården för att få hjälp” 
(vilken grad av förpliktelsemodalitet som skulle användas skulle antagligen väljas utifrån 
kontexten för respektive skada). Eller som i exempel 22, "tveka inte att boka ett besök om du 
behöver hjälp". Detta leder till frågan: Varför är det så stor skillnader på vaga (nästan 
obefintliga) uppmaningar om att söka vård för vissa skador som bristningar och tarmfunktion 
och starka uppmaningar att söka vård om bristningarna påverkar sexlivet? Detta ska jag skriva 
mer om i diskussionskapitlet. 

Texten använder vanlighetsmodaliteter av medelgrad för att hänvisa till vad som är vanligt 
att göra och vad som funkar för andra. Det är ett sätt att legitimera råden om självvård. Men det 
sätter också press på den födande, att eftersom det har funkat för andra så borde det funka för 
hen med. Den här typen av användning kan flytta fokus från vilken sjukvård den födande kan 
få till vilken självvård hen bör utföra. 

När det kommer till att prata om sex och framför allt den födandes inställning till detta är 
det inte konstigt att villighets-modaliteter används. Vad den födande vill och inte vill göra när 
det kommer till sex är och borde vara en central del av en text om just sex. Däremot är det 
intressant att även den födandes förmodade partner är inkluderad i vissa av formuleringar med 
villighets-modaliteter, bland annat exempel 21. Meningen är formulerad så att partnerns vilja 
att ha sex framställs som viktig, och att det är ett problem att den inte kan tillgodoses (t.ex. 
eftersom hen är rädd). I formuleringen finns det också ett visst mått av ointresse eller 
oaktsamhet över den födandes egen vilja. Ur ett samtyckesperspektiv är det självklart att viljan 
att inte ha sex är överordnad viljan att ha det. Det är alltså inte lika relevant huruvida den 
födandes partner vill ha sex, om den födande själv inte själv vill det. Genom att använda 
villighetsmodaliteter så likställs partnerns behov att ha sex (utan att vara rädd för att skada) med 
den födandes behov (som kan vara att hen inte har lust att ha sex). Den här meningen visar 
också hur den födandes partner framställs: som någon som vill ha sex men inte kan det. I andra 
meningar (som exempel 11 i avsnitt 8.2.1) framställs den födande som någon som inte vill ha 
sex. Texten tillskriver alltså den födande och hens förmodade partner tydliga roller i förhållande 
till sex. 

8.4.3 Sammanfattning 

De vanligaste modaliteterna är vanlighet, förpliktelse och sannolikhet av låg grad, alla uttryckta 
med ordet kan. De används för att beskriva hur vanligt det är att få vissa skador och som ett 
erbjudande till handling. Det är ett sätt för vården att ta ansvar för bedömningen om vad som 
är vanligt och inte och därmed vad som ska få vård och inte. Förpliktelse och vanlighet av hög 
grad används båda för att tala om hur läkningsprocessen ska se ut, men också för att motivera 
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självvård. Användningen av modaliteter för att beskriva hur kroppen ska läka är ett indirekt och 
undangömmande sätt att beskriva när den födande ska söka vård. Villighetsmodaliteter används 
för att prata om sex och de används i formuleringar som riktar sig till både den födande och 
hens förmodade partner. De gör att den födande och dess partners vilja ställs på samma nivå, 
även om den ena viljan är att inte vilja ha sex och den andra är att ha det. 

8.5 Tilltal 
I detta avsnitt redovisas resultat och analys av tilltal. I resultaten presenteras först övergripande 
resultat om tilltalet i de olika texterna, sedan presenteras analysen av pronomen för de texter 
som har ett du-tilltal och sist presenteras hur pronomenet "man" används i texterna. I analysen 
diskuteras framför allt hur pronomen används om känsliga ämnen. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning. 

8.5.1 Resultat 

Tilltalet i texterna varierar mellan du-tilltal och omtal och det påverkar också hur saker skrivs 
och vem som är implicit deltagare. Texterna från 1177 Vårdguiden har ett genomgående du-
tilltal med några få undantag av tilltal i tredje person. Texten Sex har dock också ett ni-tilltal i 
delar av texten som riktar sig till både den födande och hens förmodade partner, och ibland ett 
du-tilltal som vänder sig enbart till partnern. Eftersom jag bara studerar du-tilltal och omtal har 
jag räknat in denna text som du-tilltal. Patientinformation har mest ett du-tilltal men den har 
flera sektioner med omtal. Grattis och BB på väg har för det mesta omtal, men det förekommer 
sektioner som har ett du-tilltal. De texter som jag räknar till du-tilltal och därmed har gjort en 
analys av andra pronomen är Bristningar, Besvär, Infektioner, Sex och Patientinformation. De 
jag räknar som omtal är Grattis och BB på väg. 

I följande stycke beskriver jag analysen av andra pronomen än "du" för de texter som har 
ett du-tilltal. Det finns totalt 62 förekomster som inte är "du/din". Av dessa är 30 neutrala, 23 
negativa och 9 positiva. Det finns 18 olika pronomen, ena hälften förekommer mellan 14 och 2 
gånger och andra hälften förekommer endast en gång. Bland de som förekommer fler än en 
gång är fyra enbart neutrala och de är de personliga och reciproka pronomenen: hen, jag, ni och 
varandra. För dessa är det också tydligt vem som menas med pronomenet. Hen syftar till 
barnmorskan, jag till den födande, ni och varandra till barnets (förmodade två) föräldrar. Tre 
pronomen är främst negativa (men de har också några positiva och neutrala förekomster): en 
del (11 negativa, 2 positiva och 1 neutral), andra (3 negativa) och alla (2 negativa och 1 
neutral). Alla utom tre av dessa är pronomen som syftar till den födande. Två av de andra syftar 
till nyblivna föräldrar och en till besvär. Vissa av förekomsterna av en del och andra syftar till 
en ännu smalare grupp än alla födande, nämligen födande med bristningar, framfall, infektion 
eller rektusdiastas. Det negativa som kopplas till en del är framför allt olika skador, t.ex. 
avföringsinkontinens, bristningar och besvär. Några handlar istället om vårdförlopp kring och 
konsekvenser av olika skador: läggas in på sjukhus, opereras och behandlas med antibiotika. 
Ett intressant exempel med pronomen alla från Bristningar är, med pronomenet understruket: 
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(22) Du kanske får höra att det är naturligt att kissa på sig. Eller att alla som fött barn pruttar 
när de hostar. 

I exemplet används alla inte för att beteckna just alla, utan snarare tvärtom. Det som menas är 
att det finns en föreställning om att alla pruttar när de hostar, men att det inte är sant. Dessa två 
meningar förekommer i ett avsnitt som beskriver hur svårt det kan vara att få en diagnos för 
bristningar, att det kan ta lång tid och att den födande kan behöva söka vård flera gånger innan 
hen får hjälp.  

Två pronomen har förekomster som är både positiva, negativa och neutrala. Det gäller de 
flesta (5 positiva och 3 negativa) och man (7 neutrala, 4 negativa och 1 positiv). De positiva 
förekomsterna av de flesta handlar antingen om att de som får skador blir bättre eller att de som 
fått skador kan föda barn vaginalt igen utan problem. De negativa förekomsterna av de flesta 
är dels att få sår i slidan eller någon liten bristning och att de känner av eftervärkar. 

Det finns 12 förekomster av pronomenet man och det används för det mesta neutralt, t.ex. 
det är olika hur man upplever problemen (Besvär). Fyra är negativa och de handlar om två helt 
olika ämnen: att skämmas (över tankar på att en är dålig förälder) och återhämtning.  

8.5.2 Analys 

Det är intressant att det är så stor skillnad i tilltal mellan de olika texterna. Skillnaden är tydligast 
mellan de två texter som produceras lokalt på sjukhuset, BB på väg och Grattis, och mellan de 
tre texter från 1177 Vårdguiden som har ett genomgående du-tilltal, Besvär, Infektion och 
Bristningar. Det kan bero på att texterna på 1177 Vårdguiden för det mesta enbart riktar sig till 
den födande, medan texterna från förlossningsavdelningen riktar sig till fler personer, på samma 
sätt som Sex inte har ett genomgående du-tilltal eftersom den ibland använder ni-tilltal för att 
prata till fler personer. 

Min analys av tilltal visar att pronomenet man inte är särskilt vanligt i materialet och att 
det oftast används i neutrala sammanhang, snarare än negativa. Det innebär att man inte är den 
resurs som främst används i mitt material för att tala om känsliga och jobbiga ämnen. Istället är 
det en del som används för att prata om t.ex. vilka som får skador eller andra negativa saker. 
Det används på liknande sätt som en sannolikhet- eller vanlighetsmodalitet. Genom att avgränsa 
gruppen som får en specifik skada till en del kan vården både gardera sig med att skadan inte 
är vanlig samtidigt som det alltid finns en risk att den födande får den. 

I exempel 22 om att alla som föder barn pruttar när de hostar skriver de inte ut av vem de 
får höra detta, eller varför den födande kan behöva söka vård flera gånger. Det är underförstått 
att det är bland annat från vården, och att detta hänger ihop med att den födande inte heller alltid 
får hjälp första gången de söker vård. Denna typ av metareflektion om vilket bemötande den 
födande kan få av vården förekommer bara i just texten Bristningar. Samma typ av 
uppmaningar om att söka vård flera gånger eller förklaringar av vilka inställningar de kan möta 
hos vårdpersonal finns inte i andra texter som också handlar om bristningar. Tvärtom verkar en 
del andra texter ge uttryck för just de inställningar som Bristningar uppmärksammar.  

Pronomen de flesta används för att beskriva att skador läker och att de flesta mår bättre 
med tiden. Det används antagligen för att de inte kan garantera att det kommer gå så bra för alla 
– det finns alltid avvikelser när det kommer till sjukdomar och sjukdomsförlopp. Men det 
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innebär också att det finns en del vars skador inte läker, där det inte blir bättre med tiden. Och 
trots att texterna implicerar detta finns det inte mycket skrivet om vad som händer dessa 
människor.  Pronomen de flesta innebär ett erkännande av att alla inte får hjälp (men också ett 
osynliggörande av dem). 

8.5.3 Sammanfattning 

De flesta broschyrerna från förlossningsavdelningen har omtal medan texterna från 1177 
Vårdguiden och en av broschyrerna har du-tilltal. I texterna används en del ofta om negativa 
saker och de flesta ofta om positiva saker. Pronomenet andra används bland annat för att tala 
om en avgränsad grupp som t.ex. födande med infektion. Det finns också en slags meta-
kommunikation i en av texterna där otillräcklig information och tillgång till vård 
uppmärksammas. Till skillnad från annan forskning om myndighetstexter så används inte man 
för att skapa distans till känsliga ämnen utan det är snarare en del som fyller en sådan funktion. 
Att de flesta läker med tiden innebär också att en del inte gör det, men denna grupp påtalas inte 
i texten. 

9 Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att studera diskurser och normer kring förlossning. Mer 
specifikt kan jag bidra till att belysa om grammatiska realiseringar kan visa hur texterna 
samspelar med diskurser om vad som räknas som sjukt och inte, vad som är vårdens respektive 
individens ansvar och vilka handlingar, behandlingar och sjukdomar som lyfts fram och vilka 
som göms undan.  

I det här kapitlet diskuterar jag texterna och resultaten i ett vidare perspektiv. Vad kan 
denna studie säga om språket i informationstexter? Vilka språkliga resurser används för att 
beskriva vad som är sjukt, vem som tar ansvar och vad som lyfts fram och vad säger detta om 
den födandes roll i samhället och hur dennes liv förväntas se ut efter en förlossning? Vad kan 
det få för konsekvenser för samhället att texterna är utformade som de är och hur skulle en 
omarbetning av dessa texter kunna se ut? Jag avslutar kapitlet med en sammanfattning. 

9.1 Språkvetenskapliga bidrag 
I detta avsnitt redogör jag för vad denna studie kan bidra med ur ett språkvetenskapligt 
perspektiv. 

Flera av broschyrerna från förlossningsavdelningen har inte ett tydligt du-tilltal. Det ligger 
inte i linje med de senaste decenniernas utveckling av tilltal i myndighetstexter (se t.ex. Lind 
Palicki, 2010, s. 60). Man kan tänka sig att det saknas ett du-tilltal eftersom broschyrerna har 
en bredare målgrupp än 1177 Vårdguiden. Men de studier som gjorts av 
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myndighetskommunikation har ofta kommit fram till att ett problem med texterna är just att 
målgruppen är för stor och odefinierad trots att, eller kanske på grund av att de har ett du-tilltal. 
Kanske beror skillnaden på texternas produktionsvillkor och att förlossningsavdelningen inte 
är en faktisk myndighet, utan en aktör kopplad till en region. Förlossningsavdelningen och 
sjukhuset kan ha en annorlunda roll från en myndighet som delvis också förklarar olika 
skriftnormer. Det kan också vara så att det är ett sätt att skriva på som gäller för just det här 
sjukhuset, men att samma typ av material från andra sjukhus ser annorlunda ut.  

De vanligaste resurserna för att prata om känsliga ämnen i mitt material är passiv, 
infinitivfraser och pronomenen en del. Det enda av dessa som jag har hittat belägg för i tidigare 
studier är passiv, som i flera andra studier har använts för att skapa distans till känsliga ämnen. 
Gällande pronomen visar tidigare studier – och 1177 Vårdguidens egna riktlinjer – att "man" 
kan användas på samma sätt. Men i mitt material används man oftast i neutrala sammanhang. 
Istället är pronomenet en del vanligare i meningar om negativa ämnen. Jag tror att det delvis 
kan bero på den texttyp jag studerar. Texterna balanserar mellan gränsen att täcka alla ämnen 
och skador och samtidigt presentera vanlighet och sannolikhet för dessa. Det gör att pronomenet 
en del används om negativa ämnen för att beskriva de lite ovanligare skadorna. Det är inte så 
vanligt att studera infinitivfraser inom SFG och därför är det svårt att säga om detta är en strategi 
som används i andra texter. Men det är tydligt att den används på det sättet i mitt material och 
det är något som vore intressant att studera vidare i andra texter. 

Min studie visar hur vårdtexter navigerar mellan självvård och sjukvård, där imperativ i 
stor utsträckning används både för att beskriva när den födande ska söka hjälp och för att 
uppmana till självvård. Imperativ används också för att förtydliga gränsen om när den födande 
ska söka vård. Modaliteter används tillsammans med imperativen för att gradera hur viktigt det 
är att den födande följer råden om självvård.  

9.2 Perspektiv på förlossningen och sjukvården 
I detta avsnitt diskuterar jag vårdansvar och individansvar och vad som göms undan. Jag 
kommer också lyfta aspekter som har att göra med vem den födande förväntas vara. 

Ett tydligt sätt som vårdansvar uttrycks på är genom imperativ. Det används för att 
uppmana den födande att söka vård och det används också för att visa var gränsen går mellan 
vad som behöver sjukvård och inte. Imperativ används också för att uppmana den födande att 
söka mer information istället för att bara erbjuda det. Det finns många andra sätt som ansvaret 
uttrycks i materialet. Ett sätt är att använda vanlighets- och sannolikhetsmodaliteter av låg grad 
för att visa vårdens bedömning av hur vanliga skador är och hur sannolikt det är att den födande 
kommer att få dem. Ett ämne som det är tydligt att vården ansvarar för, men som göms undan 
i passiv, är att bestämma vilket förlossningssätt som den födande ska ha. I en av texterna tar 
också vården ett ansvar för det bemötande vården ger den födande. Det ansvaret handlar både 
om att nämna några attityder som den födande kan möta och att uppmana den födande att söka 
vård flera gånger. Min analys av vårdansvar visar att vården är den som definierar vad som 
behöver sjukvård eller inte och den som har kunskap. Det är givna faktorer i den här situationen 
men min studie visar också att denna makt får konsekvenser för vilket budskap texterna sänder 
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ut om livet efter förlossningen. Vissa skador framställs som farliga och viktiga att undvika, 
medan andra göms undan och deras påverkan på den födandes liv tonas ner. 

Samtidigt som det finns vissa ämnen som vården tar ansvar för, finns det också många 
ämnen där den födande istället förväntas utföra självvård. Imperativ är en av de språkliga 
resurser som används för att uttrycka detta. Texten skriver fram individansvar på flera sätt, 
bland annat genom att framställa skador som mentala, att hänvisa till att kroppen läker sig självt 
och att betona vikten av självvård.  Den födande förväntas hantera skador mentalt, t.ex. genom 
att ta det lugnt eller hantera smärta genom att andas och tänka på ett särskilt sätt. Texterna visar 
på så sätt att självvård är en viktig del av vården för denna skada och det framställs som en 
lösning på vissa symptom. En liknande inställning syns också i att vissa symptom som hade 
kunnat vara fysiska istället beskrivs som mentala, t.ex. känna svullnad. Texterna använder olika 
språkliga resurser för att beskriva den väntade läkningsprocessen. Till exempel används 
förpliktelsemodaliteter av hög grad för att beskriva hur kroppen ska göra, som att bli bättre. 
Pronomen de flesta används också för att påtala hur läkningen ser ut för just de flesta, men i det 
finns också ett outtalat att det inte läker på samma sätt för några. På detta sätt kan de samtidigt 
visa både vad som ska hanteras med självvård och vad som kräver sjukvård. I denna typ av 
beskrivningar står det oftast att läkningen tar tid, allt från några veckor till ett helt år. Genom 
att definiera läkningsperioden till ett helt år framställer de också möjligheten till sjukvård innan 
dess. Texterna använder också både imperativ och vanlighetsmodaliteter av medelgrad för att 
uppmana och motivera den födande till att utföra självvård. Hänvisningen till kroppens egen 
läkningsprocess är ett sätt att framställa förlossningen och dess följder som något naturligt och 
något som kroppen/naturen löser på egen hand. Denna läkningsprocess placeras också ofta i 
infinitivfraser, vilket är en undangömd position. Det är främst skador som bristningar och 
rektusdiastas som beskrivs på detta sätt; infektioner och andra skador beskrivs med mycket 
kortare läkningstid och därmed kortare tid innan den födande kan söka hjälp. Bristningar och 
analsfinkterskador är båda skador som ofta skrivs i passiv, speciellt när det kommer till hur 
dessa skador uppstår och hur de behandlas på förlossningsavdelningen. Genom att använda 
passivformen blir aktören bakom processer som sys och används (klipp) mindre tydlig. Aktören 
kan vara både vårdpersonal, barnet eller förlossningen i stort. Jag tror att en anledning till att 
vårdmöjligheter för bristningar skrivs på ett sätt så att de blir undangömda är att just tabu kring 
förlossningsskador. En annan anledning är att texterna sällan framställer bristningar som just 
en skada som kräver sjukvård och därför är det inte framlyft på samma sätt som t.ex. infektioner. 
Dessutom är just denna typ av skador något som orsakas av förlossningen, vårdpersonal och 
eller barnet och alla dessa är aktörer som gärna göms undan. Att det är så vanligt och framställs 
så viktig med självvård kan vara ett tecken på den typ av ojämlikhet inom vården där kvinnor i 
högre utsträckning förväntas göra livsstilsförändringar och där hennes sjukdomar oftare 
diagnosticeras som psykiska.  

Det är en tydlig tendens i materialet att processer som handlar om toabesök i hög grad 
placeras i infinitivfraser och i passiv form. Det är ett relativt vanligt ämne och det som 
behandlas är allt från mer övergripande uttryck som att gå på toa eller att känna sig kissnödig, 
till mer detaljerade beskrivningar av hur bajsande med skador kan fungera. Detta är i linje med 
tidigare forskning som visar att du-tilltalet undviks när känsliga ämnen behandlas, och att de 
istället använder omtal eller passivkonstruktioner. Jag kan också visa att även infinitivfraser 
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används på detta sätt. Det är något som många SFG-analyser annars skulle missa eftersom 
infinitivfraser traditionellt inte räknas in. Det finns antagligen flera olika anledningar till att 
deltagaren i de här processerna göms undan i passiv och infinitivfraser.  En av dem är att 
toabesök är tabu, vi pratar sällan om toabesök och när vi gör det använder vi många 
omskrivningar. Det gör att det inte heller är ett ämne som är "bekvämt" att skriva om. En annan 
anledning är att om toabesök skulle skrivas ut i andra former, t.ex. "bra om du kissar" istället 
för "bra att kissa", så synliggörs den födande som aktör. Det blir lite som att öppna dörren på 
någon som är på toa – man vill inte gärna tänka på andra i den positionen och vill inte heller 
placera dem där i texten. Ytterligare en anledning är att toabesök i det här sammanhanget alltid 
är förknippat med olika typer av problem, framför allt skador som orsakar att det är svårt att gå 
på toa men också att man kissar på sig eller är förstoppad. Genom att prata om toabesöken 
pratar man därför också om den typen av skador. Jag tror att det hänger ihop med en viss ovilja 
att erkänna vilka konsekvenser en förlossning har på ens vardagsliv, och att det inte är "normalt" 
att inte kunna gå på toa som vanligt. I texten Bristningar står det uttryckligen att den födande 
kanske får höra att "det är naturligt att kissa på sig", vilket visar en medvetenhet kring att dessa 
attityder finns. Det är dock inte något som återspeglas i resten av texterna, det är sällan det 
skrivs om toabesök som något onormalt eller något som kräver vård. Det finns också en hög 
grad av uppmaningar till självvård, både vad gäller medicinering, kost och saker den födande 
kan göra under själva toabesöket.  

Utöver min analys av ansvar, sjuklighet och vad som göms undan har min undersökning 
också visat normer om hur den födandes liv förväntas se ut och vara, inte minst när det kommer 
till vilken relation hen lever i. Det jag har kommit fram till är att den födande förväntas både ha 
ansvar för och utföra stora delar av hushållsarbetet, hen förväntas kunna acceptera att skador 
skapar sämre livskvalité än innan förlossningen samtidigt som hen uppmanas söka hjälp direkt 
om dessa skador påverkar sexlivet. Det finns också tydliga förväntningar på den födande och 
hens förmodade partners inställningar till sex. Texten Sex är fokuserad på just vaginalt samlag 
och den tillskriver tydliga roller till den födande och dess förmodade partner. Den senare antas 
vara cisman och han förväntas må dåligt över att inte "få" ha sex, att han måste vänta tills hon 
vill ha sex och att det kan påverka deras relation negativt. Den födande å andra sidan förväntas 
inte vilja ha sex och dessa olika viljor kan påverka relationen negativt. Som jag visat i analysen 
av modaliteter finns det tydliga uppmaningar om att söka sjukvård om sexlivet inte fungerar 
som tidigare och där står det inget om att den födande måste vänta i veckor, månader eller upp 
till ett år på att kroppen ska läka sig själv. Tvärtom framställs det som viktigt att söka hjälp så 
snart som möjligt om skadorna påverkar sexlivet. Det är en tydlig dissonans mellan de här råden 
och råden för hur bristningar påverkar hushållsarbetet eller toabesök. Det framställs alltså som 
viktigare att få vård så att en kan ha sex än att få vård för att kunna utföra vardagssysslor. I 
relation till det känns det nästan hånande hur lite andra aspekter av kvinnans liv värderas. För i 
andra sammanhang, när det kommer till livskvalitet som bara berör kvinnan, är det inte alls lika 
självklart att det går att få hjälp eller att det skulle gå att få den så fort. Där uppmanas hon 
istället att vänta eftersom det kommer läka sig självt och problemen kommer gå över. Det här 
säger mycket om vilka normer som reproduceras i texterna. I texten Sex blir tvåkönande, 
ciskönande, heterokönande och androkönande extra tydligt. Den födande antas vara en 
ciskvinna ihop med en cisman i ett heterosexuellt förhållande, där hans behov att vilja ha sex 
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är likställda eller till och med överordnade hennes behov att inte ha sex. Det säger också en hel 
del om hur det vaginala samlaget ses som en essentiell del av det heterosexuella förhållandet. 

9.3 Tillämpning av resultaten 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera texternas roll inom vården och samhället, och framför 
allt hur texterna skulle kunna skrivas om med en tillämpning av resultaten från denna studie. 

Texterna jag har studerat har en viktig roll i vården. Det är några av de texter som många 
som föder barn kommer i kontakt med. Kanske är det för några personer de enda texterna om 
efterförlossningsvård som de läser. Den som skriver, producerar och distribuerar dessa texter 
har makt att definiera och bestämma över hur skador presenteras. Denna makt uttrycks genom 
att förmedla vilka skador som kan få vård och inte. Om något framställs i texterna som att det 
inte finns sjukvård att tillgå, eller att denna vård bara är tillgänglig i undantagsfall, så är det 
mindre sannolikt att personer söker vård för just det. På samma sätt kan en text som betonar 
allvarligheten och risken med vissa skador också få fler att söka vård för det. Min undersökning 
visar att vissa ämnen lyfts fram (infektioner i livmodern och självvård) medan andra ämnen 
göms undan (symptom från bristningsskada och uppmaningar att undvika sex).  

Vad kan det få för konsekvenser att informationstexterna är utformade som de är nu? Jag 
ser en risk att den som har en förlossningsskada som orsakar sämre livskvalité uppfattar det 
sammanfattade rådet från texterna att inte söka hjälp utan att utföra självvård och vänta tills det 
läker av sig självt. Det innebär också att vidden av skadan – vilken smärta det kan skapa hos 
individen och hur det kan påverka hens vardagsliv – inte erkänns av vården. Det blir i 
förlängningen också ett förminskande av den födandes upplevelser. Som jag nämnt tidigare i 
diskussionen är budskapet kring förlossningsskador också varierande. I vissa situationer (t.ex. 
sex) framställs det som mycket viktigt att söka hjälp oavsett hur mycket skadan orsakar problem 
medan det i andra (t.ex. hushållssysslor eller smärta) tonas ned att söka hjälp och framställs 
möjligheterna till sjukvård som ganska små. 

Fokus i informationstexter från vården är att ge korrekt fakta, snarare än att förmedla rätt 
typ av information eller att få folk att göra eller känna vissa saker. Men eftersom patienter 
använder texterna för mer än att bara inhämta fakta och tror jag att det skulle gynna både vården 
och patienter att förhålla sig till detta. Det kan göra stor skillnad att få bekräftelse på sin skada 
och sina symptom även om det inte skulle gå att få någon hjälp. Jag tror också att det skulle 
vara bra att vara ännu tydligare med exakt vad man kan få hjälp med, och en tydlig 
gränsdragning mellan när en ska och inte ska söka vård, så som det görs när det gäller 
infektioner. Jag tror också att det är bra att, som Bristningar gör, påtala att det kan vara svårt 
att få vård eller gehör för sina problem och påtala de attityder man kan möta inom vården. Det 
skapar sympati och förståelse och kan få patienten att känna igen sig. 

Informationen kring just bristningar är varierande, och den förutsätter i hög grad att 
skadorna kommer läka av sig själva och därför inte behöver sjukvård. Jag tänker att ett första 
steg är att se över den samlade informationen i respektive materialgrupp. Vad säger de olika 
texterna på 1177 Vårdguiden om bristningar? Finns det stora skillnader mellan 
beskrivningarna? Ett andra steg är att tänka ut hur vårdsituationen ser ut för just bristningar. 
Om det är ett problem att för få personer får diagnos och vård borde texterna förhålla sig till 
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detta, t.ex. genom att uppmuntra de födande att söka vård, bekräfta deras sjukdomsbild och 
påtala att bristningar är en skada som går att få sjukvård för. Man skulle kunna ge exempel på 
negativa symptom av bristningar och vara tydligare med vilka konsekvenser som i mycket stor 
grad går över fort, och vilka som inte nödvändigtvis gör det. Man kan lyfta att bristningar kan 
göra det svårt att gå på toa, att träna och röra på sig, att det kan leda till smärta som påverkar 
mycket stora delar av vardagen och att det kan vara smärtsamt att ha vaginalt samlag (och en 
dålig idé på grund av risk för infektioner). Jag tror också att det är viktigt att vara tydligare med 
hur snart man kan och borde söka hjälp. Även om det kan ta ett år för förlossningsskador att 
läka helt är det inte rimligt att en människa ska behöva gå med stora smärtor och mycket nedsatt 
vardagsfunktion så länge utan att få någon hjälp. Jag tror också att det är en bra idé att flytta 
fokus från vad den födande kan göra själv och i större grad beskriva vad vården kan hjälpa till 
med – vilken vård kan man få om man har bristningar som inte läker? 

En annan aspekt som man kan fundera över är i vilken grad texterna ska uppmana till 
självvård och i vilken grad de ska uppmana till sjukvård. Båda kan vara mycket viktiga och 
relevanta, men genom att lägga fokus på den ena gömmer man samtidigt undan den andra, så 
att den blir mindre aktuell och möjlig. Jag tror också att man behöver utgå från att de många 
kommer att ha fått råd och information från andra håll, och det kan vara så att många andra 
mindre officiella källor i större grad behandlar just självvård eftersom de inte är auktoriteter på 
sjukvård. Därför tror jag det kan vara bra att texter från just sjukvården i större grad fokuserar 
på det och att råden om självvård alltid relaterar till just sjukvården. 

Något som blir tydligt i min analys av Sex är att det finns många förutfattade meningar om 
vem den födande är och hur hens liv ser ut. Av den texten framgår det att den födande förväntas 
vara en heterosexuell, monogam ciskvinna som är ihop med en cisman som också är barnets 
far. I flera av texterna framgår syns också vissa förtryckande strukturer, t.ex. att man antar att 
den födande har huvudansvar för hushållet eller att det är viktigt för relationens (mannens) skull 
att se till att sexlivet fungerar bra. Om man i arbetet med texten inte arbetar aktivt för att 
motverka dessa normer kommer de att vara kvar i texten, eftersom texten är en förlängning och 
reproduktion av samhällets normer. Genom att se över texterna ur ett normkritiskt perspektiv 
kan man göra att fler människor känner igen sig i texten. Det är också ett sätt att minska 
diskriminering att göra att fler är representerade i denna typ av sammanhang.  

Till texten om Sex har jag några specifika frågor som kan användas för att se över 
perspektivet och utgångspunkten i texten. Vem förväntar man sig att den födande är? Vilka 
förutsättningar gör man om hens liv (t.ex. monogami, heterosexualitet, cis, har vaginalt 
samlag)? Vilken bild förmedlar man om vad som är det förväntade sättet att ha sex på? Vad 
säger texten om den födandes relationer och hur de förväntas fungera fysiskt och emotionellt? 
Vems bild av den födandes sexualitet är det som förmedlas – är det en som centrerar kring den 
födandes möjligheter till sex och njutning, eller är det en som centrerar kring den födandes 
sexualitet i förhållande till sin partner? Hur skriver man om vilka förväntningar vården eller 
partners kan ha på hur och när den födande ska ha sex? Jag vill avsluta det här stycket med att 
lyfta ett perspektiv som saknas i texterna och som jag tycker borde vara både utgångspunkten 
och den röda tråden för en sån här text. Det finns många anledningar att inte vilja eller kunna 
ha sex efter att man har fött barn och det är inte något man borde vilja eller kunna alls. Fokus 
borde vara på att anpassa allt sex efter den födandes fysiska och psykiska mående och de fysiska 
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begränsningar som faktiskt finns efter en förlossning (t.ex. förlossningsskador, infektionsrisk, 
torrhet och fysisk utmattning efter förlossningen). 

En fråga som jag tror är viktig att ta med sig i arbete med texter av denna typ är: vad vill 
man åstadkomma med texten – vad vill man att den födande ska veta och göra efter att ha läst 
texten? 

9.4 Sammanfattning av diskussion 
Min studie visar att ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv på informationstexter kan säga 
mycket om normer kring förlossningen. Grammatiska realiseringar som infinitivfraser, 
imperativ, passiv och modaliteter används för att fördela ansvar mellan vården och den födande. 
De används också för att lyfta fram eller gömma undan vissa skador och handlingar och genom 
detta förhandlas också vad som räknas som sjukt, där det som göms undan i lägre grad 
behandlas som just något sjukt. Texterna jag har studerat skiljer sig delvis från studier av andra 
myndighetstexter vad gäller tilltal. Imperativ används som ett sätt att fördela ansvar mellan 
vården och individen. Mycket av det ansvar som läggs på individen handlar om självvård och 
livsstilsråd, något som generellt är vanligare att ge kvinnor än män. Vissa skador göms undan 
och tonas ner, bland annat bristningar och andra skador som påverkar toabesök. Det visar att 
vissa skador undviks och är tabu i mitt material. Jag har visat att den födande uppmanas att söka 
vård om sexlivet är påverkat, men inte om det är vardagslivet som är påverkat. En omarbetning 
av texterna kan handla om övergripande frågor som att orientera sig mot den födandes mål med 
läsningen, helheten texterna emellan och vad man vill att den födande ska göra och veta. Det 
kan också handla om att se över vilka normer som reproduceras, hur avvägningen mellan 
vårdansvar och individansvar påverkar hur skador framställs och vilket budskap man vill ge 
den födande om möjligheter till vård. 

10 Vidare forskning 

Ju mer jag har jobbat med det här desto mer har jag insett hur viktig denna forskning är, och 
hur mycket som saknas. Jag har undersökt en begränsad mängd material, så bara den här 
undersökningen skulle kunna upprepas i större skala och ge viktiga insikter och ett bredare 
perspektiv. Även samma material skule kunna analyseras med andra metoder och ge intressanta 
resultat. Studien väcker frågor om hur genren informationstexter inom vården ser ut och hur 
stor skillnad det kan vara mellan olika typer av texter och avsändare. Det vore intressant med 
både en synkron och diakron studie av detta. Mitt material har också visat flertal andra 
intressanta ingångar i ämnet – vilka normer förmedlas inom texter om efterförlossningsvård om 
sexualitet, kön, funktionalitet, etnicitet, ålder, klass, religion, tvåsamhet m.m.? Speciellt texten 
Sex skulle lämpa sig väl för en kritisk analys av vilka normer och föreställningar som 
reproduceras och vilka förväntningar det skapar hos och om den nyförlösta och hur det påverkar 



 53 

hens relationer. Men det går också att måla mycket bredare. Om min undersökning är en av få 
språkvetenskapliga undersökningar om efterförlossningsvård finns det i stort sett obegränsade 
möjligheter till vidare forskning på detta ämne från många olika vinklar, bara inom kritiska 
diskursstudier skulle det vara intressant med t.ex. analyser av legitimeringar, multimodalitet 
och kategorisering av deltagare i texten. Om vi också ser till detta ämne – hälsa för kvinnligt 
kodade personer – så finns det många andra viktiga områden som är underforskade, t.ex. 
klimakteriet, mens, graviditet, endometrios m. fl. Den här undersökningen väcker fler frågor än 
den svarar på och jag hoppas att den kan få fler att studera språkande i sammanhang om 
kvinnligt kodad hälsa. 
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