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❦
Sammanfattning

I dagens Sverige är det en självklarhet att blivande pappor skall vara delaktiga
och engagerade i graviditet, förlossning och omvårdnad av det nyfödda barnet.
De flesta pappor är med vid besöken på barnmorskemottagningen inklusive ult-
raljudsundersökningen, deltar i föräldrautbildningen och är med vid barnets fö-
delse. Ändå uttrycker många pappor missnöje med mödrahälsovården, förloss-
ningsvården och bb-vården. När de tillfrågas om saken uppger de ofta att de kän-
ner sig utanför, osynliga och ovidkommande. Den här studien är ett försök att
bättre förstå de upplevelserna.

Studien grundar sig på intervjuer med tio svenska pappor. Pappornas berät-
telser om mötet med mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården ana-
lyserades med en narrativ forskningsansats där särskilt fokus lades på hur de i
berättelsen förekommande personerna framställdes eller positionerades.

Avhandlingens resultat kan sammanfattas i tre punkter: (1) Mödrahälsovår-
dens fokus på de fysiska aspekterna av graviditet och förlossning innebär att den
blivande/nyblivna pappan kan ha svårt att finna enmeningsfull plats eller position
i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och bb-vård. (2) De intervjuade
pappornas berättelser om dessamöten kan grovt sett indelas i »vi«-berättelser där
pappan fann en obesvärad position och »jag«-berättelser där han inte gjorde det.
Detta har jag tolkat som att papporna i dessa möten eftersträvade en »vi«-position
där graviditet och förlossning kunde bli en för mamman och pappan gemensam
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Sammanfattning

angelägenhet. (3) Svårigheten att finna en obesvärad position i mötet med möd-
rahälsovård, förlossningsvård och bb-vård har i första hand att göra med att den
blivande/nyblivna pappan inte är gravid, inte att han är man. Det är huruvida
kroppen är gravid eller inte gravid som skapar gränsen, inte vilket kön kroppen
har. Den sökta »vi«-positionen kan därför betecknas som könsirrelevant.

En slutsats är att om mödrahälsovård, förlossningsvård och bb-vård vill gö-
ra den blivande mammans partner verkligt delaktig i graviditet, förlossning och
spädbarnsomvårdnad är den relevanta frågan: hur kan man bidra till att den bli-
vande/nyblivna mammans partner kan finna en position som bättre inkluderar
honom/henne i detta möte? En möjlig sådan position är den i denna studie påvi-
sade »vi«-position där graviditet, förlossning och spädbarnsomvårdnad är en för
båda föräldrarna gemensam angelägenhet. Att ge plats för en »vi«-position inne-
bär också att sträcka ut tidsperspektivet från graviditetens här-och-nu förbi den
annalkande förlossningen till det som kommer därefter: föräldraskapet – oavsett
vem som har varit gravid.
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❦
Abstract

In contemporary Sweden it is a matter of course that prospective fathers should
be involved in pregnancy, childbirth and care of the newborn. Most fathers are
present at the visits to the antenatal clinic, including the ultrasound examination;
they participate in parental education classes; and they are present at the birth
of their child. Yet many fathers express dissatisfaction with prenatal care, deliv-
ery care and postnatal care: they frequently feel excluded, invisible and irrelevant.
This study is an attempt to better understand those experiences of exclusion, in-
visibility and irrelevancy.

The study is based on interviews with ten Swedish fathers. Their narratives
about their encounter with prenatal, delivery and postnatal care were analysed
with a phenomenological–hermeneutic narrative approach. Special attentionwas
paid to the way the major characters were positioned in the father’s narratives.

The results can be summarised in three points: (1) The strong focus in health
care on the physical aspects of pregnancy and childbirth may make it difficult
for prospective and new fathers to find a meaningful position in the encounter
with prenatal, delivery and postnatal care. (2) The narratives of the interviewed
fathers can be roughly divided into ‘we’-narratives where the father found an un-
troubled position and ‘I’-narratives where he didn’t. I take this to mean that the
fathers sought a ‘we’-position where pregnancy and childbirth could become a
joint concern for the mother and the father. (3) The difficulty of finding an un-
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troubled position in the encounter with prenatal, delivery and postnatal care is
first and foremost a consequence of the fact that the prospective/new father is
not pregnant, not of the fact that he is a man. It is whether the body is pregnant
or not that matters, not the sex category to which the body belongs. The desired
‘we’-position can therefore be characterised as gender irrelevant.

One conclusion is that for prenatal, delivery, and postnatal care to truly in-
volve the expectant mother’s partner in pregnancy, childbirth and care of the
newborn, they need to seriously consider the question of how they can help the
prospectivemother’s partner to find a position that better includes him/her in this
encounter. One possibility is the ‘we’-position that this study emphasizes. This is
a position in which pregnancy, childbirth and care of the newborn is a joint con-
cern for both parents. Making way for a ‘we’-position also means widening the
time perspective from the here-and-now of pregnancy, beyond the approaching
childbirth to what comes next: parenthood – no matter who was pregnant.
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❦
Förord

I likhet många forskningsprojekt – och kanske särskilt doktorandprojekt – börja-
de den här avhandlingen någon annanstans än där den slutade.Min ursprungliga
forskningsfråga rörde mäns föräldrablivande och depression. Jag tänkte mig då
att beskriva föräldrablivandet som en process eller »karriär« i sociologen Everett
Hughes mening. Härvid var jag inspirerad av sociologen David Karps Speaking
of Sadness (Oxford University Press, 1996), en utmärkt tillämpning av karriärbe-
greppet på depression som ett slags »sjukdomskarriär«; i mångt och mycket var
Speaking of Sadness den avhandling jag ville skriva, men specifikt om deprimera-
de pappor.

Att utgå från depression som urvalskriterium visade sig dock ohållbart (detta
av skäl jag här inte har utrymme att redogöra för). Mitt forskningsintresse vidga-
des och jag tänkte nu att min avhandling skulle handla ommän och föräldraskap.
Härvid var jag inspirerad av antropologen Nicholas Townsends The Package De-
al (Temple University Press, 2002), en studie av amerikanska medelklasspappor
och deras strävan att balansera de olika delar – föräldraskap, arbete, husägande –
som ingår i den amerikanska kulturens »paketlösning« för mäns liv; i mångt och
mycket varThe Package Deal den avhandling jag ville skriva, men förflyttad till en
svensk kontext och ett potentiellt annorlunda innehåll i nämnda »paketlösning«.

Samtidigt fördjupade jag mig i den filosofiska tanketradition som brukar be-
nämnas fenomenologi och framför allt fenomenologins livsvärldsbegrepp. Sär-
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skilt intryck gjorde en text av Sebastian Luft (»Husserl’s Phenomenological Di-
scovery of the Natural Attitude«, Continental Philosophy Review 31, nr 2, 1998)
som beskrev de olika »världar« vi rör oss mellan i vardagslivet och hur dessa me-
ningsvärldar korrelerar med det intresse eller den inställning med vilken vi vän-
der oss mot världen. Jag tänkte mig att föräldraskapet kunde beskrivas som just
en sådan värld, en »föräldravärld«, främst karaktäriserad av att dess centrum inte
utgör subjektet själv, utan barnet. Det manus jag lade fram vid mitt mittsemi-
narium – då halva forskarutbildningen fullgjorts – var början till en sådan ana-
lys. Sedermera publicerade filosofen Matthew Ratcliffe Experiences of Depression
(Oxford University Press, 2015), en fenomenologisk undersökning av depression
med utgångspunkt i just detta världsbegrepp; i mångt ochmycket var Experiences
of Depression den avhandling jag ville skriva, men om föräldraskap.

Att avhandlingen snarare än en fenomenologisk analys av en »föräldravärld«
blev en narrativ analys av mäns berättelser om mötet med mödrahälsovård, för-
lossningsvård och bb-vård var imångt ochmycket en tillfällighet. Att dessamöten
ofta »skavde« i pappornas berättelser var något som jag uppmärksammade redan
efter ett par intervjuer och i min ursprungliga plan hade jag vikt ett kapitel åt det-
ta. Här tog jag också fasta på det faktum att intervjuerna utgjorde just berättelser.
Härvid utgjorde en artikel av litteraturvetaren Hanna Meretoja (»Narrative and
Human Existence«, New Literary History 45, nr 1, 2014) en avgörande vändpunkt
på så sätt att den introducerade mig i den fenomenologiska narrativa teorin och
ledde mig vidare till Paul Ricœur och Alasdair MacIntyre. När jag efter mittse-
minariet började arbeta med detta kapitel, växte det över sina breddar så att det
till slut inte längre rymdes i ett kapitel, utan så att säga lade beslag på hela av-
handlingen. Det här är alltså avhandlingen jag skrev, men från början inte hade
tänkt skriva. De två påbörjade men övergivna projekten – den antropologiska
undersökningen av svenska pappors »paketlösning« och den fenomenologiska
analysen av »föräldravärlden« – får jag återkomma till i en förhoppningsvis inte
alltför avlägsen framtid.

❦
En doktorsavhandling är aldrig en enmansprestation. Även om jag författat alla
kapitel, har dess innehåll och slutsatser vuxit fram under otaliga samtal under
handledning och fikapauser, i återkoppling på analyser, tolkningar och tidiga ut-
kast, i presentationer på konferenser och internat, och så vidare. Jag har fått råd
(även om jag hör till dem som sällan lyssnar på råd utan envisasmed att själv göra
om andras misstag), handfast handledning, uppmuntran och inte minst stöd. Jag
står i tacksamhetsskuld till många.
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1
Inledning

I dagens Sverige är det en självklarhet att blivande pappor skall vara delaktiga och
engagerade i graviditet, förlossning och omvårdnaden av det nyfödda barnet. Det
är vad de flesta pappor själva önskar, det är vad mödrahälsovården, förlossnings-
vården och bb-vården strävar efter och det är vad som förespråkas av myndig-
heter och i statliga utredningar. De flesta pappor är med vid besöken på barn-
morskemottagningen (särskilt om de är förstagångspappor) och vid ultraljuds-
undersökningen, fyra femtedelar deltar i någon form av föräldrautbildning och
19 av 20 pappor är med vid förlossningen. Samtidigt är det många pappor som
uttrycker missnöje med mödrahälsovården, förlossningsvården och framför allt
bb-vården. Socialstyrelsens skrift Kunskapsstöd för mödrahälsovården samman-
fattar kunskapsläget väl:

Studier som i huvudsak rör den blivande pappans upplevelser av mödra-
hälsovård, graviditet och föräldrastöd med mera har visat att den blivande
pappan ofta kände sig utanför och osynlig. Männen upplevde att deras roll
framför allt var att stötta kvinnan, och deras egna behov och känslor kom i
andra hand. De upplevde också att föräldrautbildningen i första hand rik-
tade sig till kvinnan och männen deltog mest för kvinnans skull.1

1 Socialstyrelsen, Kunskapsstöd för mödrahälsovården, 2:a utg. (Stockholm: Socialstyrelsen, 2015),
30.
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Socialstyrelsen slår därför fast att

[m]ödrahälsovården behöver mer kunskap och förståelse om mäns behov
och perspektiv i samband med graviditet, förlossning och vård av mor och
det nyfödda barnet samt faderskapet.2

Det övergrivande syftet med denna avhandling är att bättre förstå mäns upp-
levelser av att vara »utanför och osynliga« i mötet med mödrahälsovård, förloss-
ningsvård och bb-vård. Jag problematiserar också själva frågeställningen så som
den formuleras av Socialstyrelsen och en övervägande del av forskningen inom
området: den slutsats jag drar är nämligen att det inte nödvändigtvis är »mäns
behov och perspektiv« som utgör nyckeln till förståelsen av att vara »utanför och
osynlig«. Snarare kan det handla om vilka möjligheter den blivande/nyblivna
pappan har att finna ett sätt att vara i detta möte som gör att det som sker in-
te bara angår kvinnan och barnmorskan, utan också honom. I stället för att söka
förklaringen hos den individuella pappan och hans särart som man pekar mi-
na resonemang mot situationen som sådan och de möjliga positioner som denna
inrymmer; detta återkommer jag strax till i avsnitt 1.3.

I detta inledande kapitel redogör jag först för mödrahälsovårdens, förloss-
ningsvårdens och bb-vårdens verksamhet samt tidigare forskning (avsnitt 1.1 och
1.2). Därefter presenterar jag avhandlingens huvudsakliga slutsatser (avsnitt 1.3).
I de därpå följande avsnitten orienterar jag läsaren något om mina utgångspunk-
ter när det gäller teorier om kön (avsnitt 1.4), klargör studiens hemvist i vad som
i vid bemärkelse kan benämnas kulturpsykologi (avsnitt 1.5), samt nämner något
om vad tolkande forskning innebär (avsnitt 1.6). Kapitlet avslutas med några ord
om avhandlingens disposition (avsnitt 1.8).

1.1 Mödrahälsovårdens, förlossningsvårdens och
bb-vårdens uppdrag och organisation

Mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården lyder under hälso- och
sjukvårdslagen (hsl) vars övergripande mål är »en god hälsa och en vård på lika
villkor för hela befolkningen«.3 Nationella styrdokument saknas, men mödra-
hälsovårdens egna yrkesförbund – Svensk förening för obstetrik och gynekologi
(sfog), Svenska barnmorskeförbundet (sbf) samt Mödra- och barnhälsovårds-
psykologernas förening4 – har tagit fram egna riktlinjer i rapporten Mödrahälso-
vård, sexuell och reproduktiv hälsa (också kallad »blå boken«). I denna klargörs
att

2 Socialstyrelsen, Kunskapsstöd för mödrahälsovården, 30.
3 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
4Numera Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård.
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1.1 Mödrahälsovårdens, förlossningsvårdens och bb-vårdens uppdrag och organisation

[m]ödrahälsovårdens uppdrag är att genom främjande och förebyggande
insatser och identifiering av risker för ohälsa, bidra till god sexuell och re-
produktiv hälsa samt minimera risker och sjuklighet för kvinnor och barn
under graviditet, förlossning och spädbarnstid.5

I skriften Kunskapsstöd för mödrahälsovården förordar Socialstyrelsen

att följande mål […] kan vara vägledande för huvudmännens fortsatta ar-
bete med mödrahälsovårdens verksamhet:

• främja hälsa hos kvinnor, väntade barn och nyfödda barn
• förebygga ohälsa hos kvinnor, väntade barn och nyfödda barn
• tidigt identifiera och initiera åtgärder vid risker för kvinnors och barns

ohälsa under och strax efter graviditeten
• förbereda kvinnan och hennes partner på förlossningen och stärka

deras förmåga att möta sitt nyfödda barn
• erbjuda god preventivmedelsrådgivningmed enmetod som är så bra

som möjligt för kvinnan
• förebygga sexuellt överförbara infektioner och livmoderhalscancer
• främja kvinnors hälsa och förebygga ohälsa även i sambandmed pre-

ventivmedelsrådgivning och andra kontakter.6

Som framgår av Figur 1.1 på nästa sida rör det sig om fyra organisatoriska en-
heter som hör hemma i såväl primärvård (som inte kräver specialistkompetens)
som länssjukvård eller sjukhusvård (som kräver specialistkompetens).7 Specia-
listmödravård, förlossningsvård och bb-vård sorterar under verksamhetsområ-
det kvinnosjukvård.

Den första enhet som blivande föräldrar kommer i kontakt med är barnmors-
kemottagningen (bmm). Barnmorskemottagningar hör som regel till primärvår-
den och förekommer som fristående enheter eller i anslutning till hälsocentra-
ler eller familjecentraler. På barnmorskemottagningen arbetar barnmorskor och
verksamheten leds också av en samordningsbarnmorska (samba). En barnmors-
ka är en sjuksköterska med specialistutbildning inom reproduktiv och perinatal8

5 Intressegruppen för mödrahälsovård inom SFOG, Samordningsbarnmorskorna inom SBF och
Mödrabarnhälsovårdspsykologernas förening, Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa,
ARG-rapport 59 (Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 2008), 7.

6 Socialstyrelsen, Kunskapsstöd för mödrahälsovården, 11.
7Organisationen kan skilja något mellan olika landsting. Barnmorskemottagningen kan till exem-
pel vara sjukhusvård, inte primärvård. Det finns också privata barnmorskemottagningar med egna
vårdavtal. De privata aktörernas åtaganden vad gäller mödrahälsovårdens olika verksamhetsgre-
nar varierar. Se Intressegruppen för mödrahälsovård inom SFOG, Samordningsbarnmorskorna
inom SBF och Mödrabarnhälsovårdspsykologernas förening, Mödrahälsovård, sexuell och repro-
duktiv hälsa, 16–17.

8 Begreppet perinatal avser tiden kring födelsen.
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Kapitel 1: Inledning

Figur 1.1: Mödrahälsovårdens, förlossningsvårdens och bb-vårdens organisation och
uppdelning på primärvård och sjukhusvård.

omvårdnad. Vid behov inkallar barnmorskorna konsulter eller remitterar till spe-
cialistmödravården.

Vid inskrivningsbesöket undersöker barnmorskan den gravida kvinnan och
samtalar med henne och hennes partner (om han eller hon ärmed) om graviditet
och hälsa. Därefter sker regelbundna besök och kontrollermed utgångspunkt i ett
medicinskt basprogram som föreskriver vilka undersökningar som skall göras och
vilka prover som skall tas vid varje besökstillfälle.9

På barnmorskemottagningen erbjuds också föräldrastöd. Föräldrastöd är den
samlande benämningen på mödrahälsovårdens förlossnings- och föräldraförbe-
redande verksamhet.10 Denna sker under de regelbundna besöken på barnmors-
kemottagningen, i föräldragrupper, storgrupper, tematräffar, föreläsningar, sär-
skilda pappagrupper, praktisk förlossningsförberedelse (till exempel andnings-
profylax och avslappning) och riktade föräldragrupper för blivande föräldrarmed
liknande förhållanden eller behov.11 Som ett led i det förlossningsförberedan-
de arbetet uppmanas ofta den gravida kvinnan och hennes partner att skriva ett
förlossningsbrev där de preciserar sina önskemål och tankar kring smärtlindring,
förlossningsställningar, vistelsen på bb och så vidare.

Vid specialistmödravården, som alltså är sjukhusvård, arbetar förutom barn-
morskor också obstetriker som är läkare med specialistutbildning inom de medi-

9Varje landsting utformar sina egna program med utgångspunkt i nationella riktlinjer, se Intres-
segruppen för mödrahälsovård inom SFOG, Samordningsbarnmorskorna inom SBF och Mödra-
barnhälsovårdspsykologernas förening, Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa, 43–60.

10 Ibid., 87.
11 Ibid., 89.
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1.2 Tidigare forskning

cinska specialiteterna obstetrik och gynekologi.12 Verksamheten leds av en möd-
rahälsovårdsöverläkare (mhÖl). Till specialistmödravården remitteras kvinnan
om det tillstöter komplikationer under graviditeten eller om det av en eller anled-
ning finns behov av undersökning, rådgivning och behandling utöver det barn-
morskemottagningen kan erbjuda. Det är som regel specialistmödravården som
utför den rutinultraljudsundersökning somalla gravida kvinnor erbjuds omkring
graviditetsvecka 18.

På förlossningsavdelningen arbetar barnmorskor, undersköterskor och läkare.
Förlossningsbarnmorskan har det medicinska ansvaret för den normala vaginala
förlossningen och tillkallar vid behovmedicinska specialister, till exempel narko-
släkare för ryggbedövning eller förlossningsläkare vid instrumentell förlossning
(sugklocka eller tång).

Bb-vården ser lite olika ut på olika ställen i landet. På den traditionella bb-
avdelningen stannar mamman och barnet någon eller några dagar. Om möjlighet
finns erbjuds som regel också partnern att övernatta. Tanken med familje-bb el-
ler patienthotell är att erbjuda en mer hemlik miljö där hela familjen kan stanna.
Tidig hemgång innebär att den nyförlösta kvinnan åker hem några timmar efter
förlossningen. Familjen får antingen komma tillbaka till sjukhuset för undersök-
ning, eller så gör barnmorskan ett hembesök. Såväl familje-bb som tidig hemgång
är bara aktuella alternativ om förlossningen varit okomplicerad och mamma och
barn mår bra.

1.2 Tidigare forskning

Den hittills publicerade forskning som direkt eller indirekt berörmänsmötemed
den svenska mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården är i linje med
Socialstyrelsens sammanfattning som jag citerade på sidan 1. I detta avsnitt skall
jag fördjupa och nyansera resultaten och slutsatserna av denna forskning.

Den tidigare forskningen har nästan uteslutande gjorts av barnmorskor. Jag
har funnit ett drygt tjugotal artiklar publicerade i Midwifery, Women and Birth
och liknande tidskrifter för barnmorskeforskning; ett halvdussin artiklar i Scandi-
navian Journal of Caring Sciences och liknande tidskrifter för omvårdnad; några
artiklar spridda i medicinska tidskrifter och tidskrifter för hälsovård och folk-
hälsa; sex doktorsavhandlingar, samtliga författade av barnmorskor; ett dussintal
studentuppsatser, samtliga författade av barnmorskestudenter. Också de artiklar
jag funnit i tidskrifter som Journal of Men’s Health och Journal of Men’s Studies
har författats av barnmorskor.

12 Obstetrik är denmedicinska specialitet som handlar om graviditet, förlossning och barnsäng under
såväl normala som avvikande förhållanden. Gynekologi är den medicinska specialitet som handlar
om sjukdomar i de kvinnliga könsorganen.
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Detta är inte oviktigt, eftersom det innebär att forskningsfrågorna formu-
lerats utifrån ett visst perspektiv, nämligen den yrkesverksamma barnmorskans
perspektiv. Frågor kring pappors upplevelser och synpunkter kommer därför att
bli belysta och tolkade med utgångspunkt i barnmorskans yrkesroll och hennes
möjligheter att fullgöra sitt uppdrag – och detta uppdrag handlar i första hand
om kvinnan och barnet (se avsnitt 1.1). Ibland är detta perspektiv mycket tydligt,
vilket kan illustreras med ett citat från en artikel av barnmorskan Anita Hallgren
och hennes kollegor:

Syftet med föreliggande studie var att finna svenska mäns förväntningar på
och upplevelser av förlossning och förlossningsförberedelse och därmed
bidra till en grund för reflektion i barnmorskeyrket.13

All forskning utgår från något slags perspektiv. Eftersom den tidigare forsk-
ningen om de här frågorna är gjord utifrån ett barnmorskeperspektiv blir det
nödvändigt för mig – som närmar mig frågorna från ett »pappaperspektiv« – att
belysa barnmorskeperspektivet och dess konsekvenser. Notera dock att det fak-
tum att jag granskar den tidigare forskningen omblivande fäders upplevelsermed
ögonen på barnmorskeperspektivets inverkan, inte på något sätt betyder att den
forskningen behöver vara undermålig eller missvisande.

1.2.1 Vad är problemet?

All forskning jag funnit tar som utgångspunkt att det på ett eller annat sätt är
ett problem att en inte ringa andel av blivande och nyblivna pappor upplever sig
exkluderade, osynliggjorda eller ovidkommande i mötet med mödrahälsovård,
förlossningsvård och bb-vård. Men vad innebär det att något är ett »problem«?
Enligt ordboksdefinitionen är ett problem en »svårighet som det krävs ansträng-
ning att komma till rätta med«.14

Av detta följer att ett sakernas tillstånd inte kan vara ett problem i sig. Något
är ett problem därför att detta något, betraktat ur ett visst perspektiv, framstår
som oönskat; att komma tillrätta med problemet innebär att eliminera det oöns-
kade, alternativt omvandla det till eller ersätta det med något önskvärt. Vad som
är önskvärt, i sin tur, har att göra med personliga eller allmänt godtagna normer;
alltså vad någon, några, eller »man« bör önska. Problem i betydelsen »svårigheter

13Anita Hallgren m. fl., »Swedish Fathers’ Involvement in and Experiences of Childbirth Preparation
and Childbirth«, Midwifery 15 (1999): 7, min översättning, min kursivering.

14 Nationalencyklopedin, s. v. »problem«, senast hämtad 23 mars 2016, http://www.ne.se/
uppslagsverk/ordbok/svensk/problem.Ordet stammar från de klassiska grekiskans πρόβλημα
(próblēma) som betyder »något framkastat, hinder; något som erbjuder skydd, skyddsvall; något
som anförs som ursäkt eller bortförklaring; uppgift, svårighet«.

6

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/problem
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/problem


1.2 Tidigare forskning

att komma tillrätta med« är således normativa. Det är baramot bakgrund av vissa
normer ett sakförhållande kan framstå som just ett problem.

Vetenskaplig forskning tar som regel sin utgångspunkt i ett problem eller
en problemformulering. Forskning är därmed normativ, eftersom den tar sin ut-
gångspunkt i något som kan betraktas som ett angeläget och verkligt problem.
Oftast är detta rena självklarheter som få skulle ifrågasätta: sjukdom och psykisk
ohälsa är oönskat och därför problem som tarvar lösningar; diskriminering är
oönskat och därför ett problem som tarvar en lösning; att jordens medeltempe-
ratur ökar är oönskat och därför ett angeläget problem som tarvar en lösning; och
så vidare.

Om nu problem inte är problem i sig utan framträder som problem mot bak-
grund av normer (om vad som är önskvärt och vad som utgör giltiga problem-
ställningar), och dessa normer dessutom är kulturellt och historiskt situerade, in-
nebär det att de problemformuleringar som forskare skapar inte är neutrala eller
objektiva, utan »perspektiviska«.15 »Alla beskrivningar av en fråga eller ett pro-
blem är tolkningar«, skriver Eva Magnusson, och fortsätter: »de innehåller alltid
tolkningar, bedömningar och val, och de är därför alltid partiska och baserade i
beskrivarens position«.16 Därför finns det all anledning att beakta hur ett proble-
met är formulerat, vem som formulerar problemet och vems problem som den
föreslagna lösningen avser lösa.

Ett sätt att så att säga problematisera problemet är att ställa frågor av det slag
statsvetaren Carol Bacchi använder för att granska hur problem framställs i po-
litik och offentlig förvaltning, men som lika gärna kan användas för att granska
forskningsproblem:17 Som vad framställs ett visst »problem« (medicinskt, psy-
kologiskt, samhälleligt, etc)? Vilka föreställningar eller antaganden underbyg-
ger framställningen av problemet? Vilka konsekvenser får den aktuella framställ-
ningen av problemet? Vilka lösningar på problemet framstår som möjliga eller
omöjliga, givet hur problemet framställs?

Den fortsatta framställningen kommer att ske med Bacchis frågor i åtanke,
vilket innebär att jag inte bara redogör för tidigare forskningsresultat, utan också
belyser något av den tidigare forskningen utgångspunkter och problemformu-
leringar. Detta är nödvändigt eftersom den slutsats jag presenterar i avsnitt 1.3
innebär en alternativ problemformulering och för att det skall bli tydligt på vilket
sätt den är alternativ behöver den tidigare forskningens sätt att formulera proble-
met belysas.

15 EvaMagnusson och JeanneMarecek, Genus och kultur i psykologi: teorier och tillämpningar (Stock-
holm: Natur & Kultur, 2010), 92–93.

16 Eva Magnusson, Psykologi och kön: från könsskillnader till genusperspektiv (Stockholm: Natur &
Kultur, 2003), 257.

17Carol Lee Bacchi, Women, Policy and Politics: The Construction of Policy Problems (London: SAGE,
1999); Carol Lee Bacchi, Analysing Policy: What’s the Problem Represented to Be? (Frenchs Forest,
NSW: Pearson Australia, 2009); se också Magnusson, Psykologi och kön, 257ff.
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1.2.2 Varför är mäns upplevelser och synpunkter viktiga?

Som jag nämnde i föregående avsnitt betraktar all forskning jag hittills stött på
mäns upplevelser av att vara utanför och osynliga i mötet med mödrahälsovård,
förlossningsvård och bb-vård som ett problem, som något oönskat. Detta impli-
cerar i sin tur att pappors »delaktighet« och »engagemang« i graviditet, förloss-
ning och spädbarnsomvårdnad är något önskvärt. Men varför är det önskvärt?
Ibland lämnas detta outtalat och läsaren förmodas dela författarens utgångspunk-
ter, men oftast anförs någon form av skäl i de inledande avsnitten som en del av
den bakgrund mot vilken forskningsfrågorna blir relevanta och begripliga. Ett
exempel är inledningen till barnmorskan Åsa Prembergs doktorsavhandling:

Betydelsen av en tidig relation mellan far och barn för barnets utveckling
har tydliggjorts i tidigare forskning, liksom att fäders delaktighet är väsent-
lig även för kvinnan under graviditet och förlossning. Mäns föräldraskap
och deras deltagande i sambandmed förlossning har uppmärksammats allt
mer under de senaste decennierna. Ett samhälle med ett jämställt föräld-
raskap eftersträvas och för att stimulera detta har politiska beslut tillkom-
mit.18

Här kan tre skäl som ofta förekommer i den tidigare forskningen urskiljas.
Till att börja med betonas den observerbara nyttan med pappors delaktighet i
graviditet och förlossning, nämligen att det har en gynnsam inverkan på barnets
utveckling. Detta är vetenskapligt fastställt och därför inte någonting sombehöver
ifrågasättas. I citatet från Prembergs avhandling är det de gynnsamma effekterna
på barnets utveckling som lyfts fram, men det är vanligt att också hälsoeffekterna
för mamman och pappan själv framhålls:

Flera studier har visat att fäders engagemang, generellt sett, bidrar positivt
till barns fysiska, sociala och kognitiva utveckling. Dessutom har studier
också visat att det är viktigt för såväl moderns psykologiska välbefinnande
som kvaliteten på hennes föräldraskap [mothering].19

Fäders delaktighet i graviditet, förlossning och faderskap har visat sig vara
av betydelse för deras egen hälsa och egna välbefinnande, och också för
deras partners och barns hälsa.20

18Åsa Premberg, »Förstagångsfäders upplevelser av föräldrautbildning, förlossning och första året
som far« (doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa,
2011), 11.

19Cecilia Ekeus och Kyllike Christensson, »Reproductive History and Involvement in Pregnancy and
Childbirth of Fathers of Babies Born to Teenage Mothers in Stockholm, Sweden«, Midwifery 19
(2003): 87, min översättning.

20Margareta Johansson och IngegerdHildingsson, »IntrapartumCareCouldCe ImprovedAccording
to Swedish Fathers: Mode of Birth Matters for Satisfaction«, Women and Birth 26 (2013): 195, min
översättning.
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Det andra skälet i citatet från Prembergs avhandling betonar att den blivande
pappans »delaktighet är väsentlig även för kvinnan under graviditet och förloss-
ning«.21 Detta är snarlikt det första skälet, men här är det inte de observerbara
effekterna på mätbara aspekter av barnets eller kvinnans hälsa som åsyftas, utan
det stöd som den gravida kvinnan behöver för att klara av graviditet och förloss-
ning. Detta är särskilt tydligt i en artikel om blivande pappors upplevelser av gra-
viditeten, författad av barnmorskorna Hafrún Finnbogadóttir, Elisabeth Crang
Svalenius och Eva Persson:

Maken/partnern är en nyckelperson för att ge kvinnan psykologiskt stöd (i
vid bemärkelse) under graviditeten. Vilka behov maken/partnern har för
att han skall kunna ta på sig den rollen verkar inte ha studerats i samma
utsträckning. Därför är det viktigt att ta reda på deras uppfattningar så att
barnmorskan kan få kunskap om deras behov av stöd.22

Citatet är hämtat från inledningsavsnittets sista stycke och utgör därmed det
skäl som berättigar studiens syfte, nämligen att »beskriva blivande förstagångs-
pappors upplevelser av graviditeten«.23 Blivande pappors upplevelser är således
intressanta eftersom blivande pappor kan ge blivande mammor »psykologiskt
stöd«. En bättre förståelse av pappors upplevelser hjälper barnmorskan att stötta
den blivande pappan att stötta den blivande mamman. Med andra ord: skälet att
blivande pappors »delaktighet är väsentlig även för kvinnan under graviditet och
förlossning« pekar tillbaka på barnmorskans yrkesutövning och mödrahälsovår-
dens uppdrag (se avsnitt 1.1).

Det tredje skälet i citatet från Prembergs avhandling framställer pappors del-
aktighet under graviditet och förlossning som ett led i ett politiskt projekt som
handlar om jämställdhet och också återspeglas i politiska beslut och lagstiftning.
Också detta pekar tillbaka på barnmorskan och hennes yrkesroll på så sätt att hon
förväntas medverka i det projektet:

I Sverige understryks värdet av pappans delaktighet i graviditet, föräldra-
utbildning, förlossning och omvårdnaden av det nyfödda barnet i föräld-
raledighetslagen. Barnmorskor uppmanas att uppmuntra blivande pappor
att delta i det som händer innan, under och efter barnets födelse.24

21 Premberg, »Förstagångsfäders upplevelser av föräldrautbildning, förlossning och första året som
far«, 11.

22Hafrún Finnbogadóttir, Elizabeth Crang Svalenius och Eva K Persson, »Expectant First-Time Fat-
hers’ Experiences of Pregnancy«, Midwifery 19 (2003): 97, min översättning.

23 Ibid.
24Hallgren m. fl., »Swedish Fathers’ Involvement in and Experiences of Childbirth Preparation and

Childbirth«, 6, min översättning.
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Ett fjärde skäl är att delaktighet och engagemang också är bra för pappan själv:

Faderligt engagemang under graviditeten kan positivt påverka hälsoresul-
tatet för partnern, barnet och pappan själv.25

Frågan om varför män är önskvärda i mödrahälsovård, förlossningsvård och
bb-vård (och följaktligen också varför eventuella upplevelser av att vara utanför
och osynliggjord är oönskade) kan således sammanfattas med att det är (1) bra
för barnet, (2) bra för den gravida kvinnan, (3) bra för samhället och (4) bra för
honom själv. Detta är också skäl som pappor själva anför, vilket jag återkommer
till i kapitel 6.

Märk väl att jag här endast belyser hur den tidigare forskningen ger skäl för
eller så att säga ramar in den problemställning som forskningen utgår från. Jag fäl-
ler inget omdöme huruvida skälen är rimliga eller giltiga, men två saker förtjänar
att påpekas. För det första är mäns närvaro i mödrahälsovård, förlossningsvård
och bb-vård en historiskt och kulturellt avhängig fråga som för Sveriges del vun-
nit aktualitet under de senaste femtio åren.26 Det är också först från 1990-talet
och framåt som studier inom området börjar dyka upp i nämnvärd omfattning.

För det andra går dessa fyra skäl gärna hand i hand med föreställningen att
det är just för att pappan ärman som hans engagemang är bra för barnet, kvinnan
och samhället. Om detta handlar nästföljande avsnitt.

1.2.3 Den generiske mannen

I citatet från Finnbogadóttirs, Crang Svalenius och Perssons artikel på föregående
sida förmodas den gravida kvinnans partner vara enman.27 De skriver visserligen
»make/partner« där »partner« skulle kunna syfta på en eventuell kvinnlig partner
i en samkönad parrelation, men det personliga pronomenet »han« avslöjar att
så inte är fallet; »make/partner« betyder i själva verket »gift/ogift man«. Denna
förknippning mellan »partner« och »man« är regel snarare än undantag i den
tidigare forskningen:

25Margareta Widarsson m. fl., »›Paddling Upstream‹: Fathers’ Involvement During Pregnancy as
Described by Expectant Fathers andMothers«, Journal of Clinical Nursing 24, nr. 7-8 (2015): 1060,
min översättning; de positiva effekterna är dessutom »vetenskapligt fastställda«, se t. ex. Lars Plan-
tin, Adepeju Aderemi Olukoya och Pernilla Ny, »Positive Health Outcomes of Fathers’ Involvment
in Pregnancy and Childbirth Paternal Support: A Scope Study Literature Review«, Fathering 9, nr.
1 (2011): 87–102.

26 Se till exempel Roger Klinth, Göra pappa med barn: den svenska pappapolitiken 1960–95 (Umeå:
Boréa, 2002).

27 Finnbogadóttir, Crang Svalenius och Persson, »Expectant First-Time Fathers’ Experiences of Preg-
nancy«, 97.
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Det var viktigt för kvinnan att hennes partner sågs och respekterades som
pappan och inte som en besökare. Om personalen ignorerade pappan, tog
båda föräldrarna illa upp.28

Det var viktigt att personalen bekräftade och inkluderade partnern i förbe-
redelsen för föräldraskapet redan från början av graviditeten. Detta gjorde
det möjligt för honom att stötta kvinnan, vilket i sin tur gav henne en star-
kare känsla av trygghet.29

Förknippningen mellan »man« och »partner« kan också ske på så sätt att en-
dast »pappor«, »fäder« eller »män« nämns i artikelrubrik och löptext utan att det
faktum att den gravida kvinnans partner inte nödvändigtvis måste vara en man
någonstans problematiseras.30

Relaterad till detta implicita antagande att den gravida kvinnans partner all-
tid är en man är förmodandet att män är en homogen kategori. Män förmodas
vara en viss sorts människa med vissa »artspecifika« karaktäristika som gör att
de beter sig på vissa sätt, har vissa givna roller eller funktioner och också vissa
behov och önskemål. Ett exempel på detta är en artikel av Åsa Premberg, Gunilla
Carlsson,Anna-LenaHellströmochMarie Berg vars syfte var att »beskriva första-
gångspappors upplevelser av förlossning«.31 Författarna klargör inledningsvis att
pappors närvaro under och delaktighet i förlossning historiskt sett är en relativt
ny företeelse och också att synen på detta varierar internationellt, »från ett kultu-
rellt tabu att män inte skall bevittna förlossning, till överraskning över den egna
förmågan att stötta kvinnan under förlossning, till avgörande deltagande men i
en begränsad roll«.32 Trots den mångfald detta antyder uttalar sig författarna om
pappors (obestämd form pluralis) upplevelser:

Den essentiella innebörden av förstagångspappors upplevelser av förloss-
ning är: en sammanvävd process pendlande mellan eufori och vånda. Den
sammanvävda processen består i att förlossningen är en med kvinnan ge-
mensam angelägenhet, där mannen har som intention att stärka och stödja

28 Lotta Ellberg, Ulf Högberg ochViveca Lindh, »›We Feel like one,They SeeUs as Two‹: NewParents’
Discontent With Postnatal Care«, Midwifery, 2010, 465, min översättning, min kursivering.

29 Eva K. Persson m. fl., »Mothers’ Sense of Security in the First Postnatal Week: Interview Study«,
Journal of Advanced Nursing 67 (2011): 111, min översättning, min kursivering.

30 För exempel, se Emily Bogren Jungmarker, Helena Lindgren och Ingegerd Hildingsson, »Playing
Second Fiddle IsOkay: Swedish Fathers’ Experiences of Prenatal Care«, Journal ofMidwifery&Wo-
men’s Health 55, nr. 5 (2010): 421–429; Maria Ekelin, Elizabeth Crang-Svalenius och Anna-Karin
Dykes, »A Qualitative Study of Mothers’ and Fathers’ Experiences of Routine Ultrasound Exami-
nation in Sweden«, Midwifery 20 (2004): 335–344; Åsa Premberg och Ingela Lundgren, »Fathers’
Experiences of Childbirth Education«, Journal of Perinatal Education 15, nr. 2 (2006): 21–28.

31Åsa Premberg m. fl., »First-Time Fathers’ Experiences of Childbirth: A Phenomenological Study«,
Midwifery 27, nr. 6 (2011): 849, min översättning.

32 Ibid., 848, min översättning. Den något knepiga språkliga konstruktionen »från … till .. till« före-
kommer i originalet.
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kvinnan som är i fokus. Styrkan och stödet ges genom att utstråla trygghet
och engagemang samtidigt som han vårdar och hjälper kvinnan.33

Även om det Premberg och hennes medförfattare beskriver otvivelaktigt är
vanligt förekommande inslag i pappors upplevelser av förlossningen (detta be-
kräftas om inte annat av kapitel 8) är det ingenting som gäller alla män eller alla
förlossningar (vilket också framgår av kapitel 8). Visserligen påpekar författarna
i diskussionsavsnittet att »föreliggande studie genomfördes med en liten grupp
pappor i Sverige och representerar inte alla förstagångspappor«,34 men det gene-
raliserande språket kvarstår. Inte heller belyser författarna de olikheter som likväl
finns där i de anförda citaten.35

Förmodandet att den gravida kvinnans partner alltid är en man och att män
dessutom är en homogen grupp, leder gärna till ett könsdualistiskt tänkande där
män och kvinnor förmodas vara två naturgivna sorter med olika (men ofta kom-
plementära) uppgifter, funktioner eller roller. Detta är ett tankesätt som ibland
lyser igenom mycket tydligt i den tidigare forskningen:

Fäder är av naturen en av de två föräldrarna och därigenom viktig för bar-
nets tillväxt ochutveckling, känslomässiga hälsa och kognitiva utveckling.36

Uppfattningen att män och kvinnor är två olika naturgivna kategorier före-
kommer också bland yrkesverksamma barnmorskor, vilket Inger Lindberg, Kyl-
like Christensson och Kerstin Öhrling tydligt visar i en studie där de intervjuat
barnmorskor på en bb-avdelning:

Några barnmorskor upplevde svårigheter i mötet med en ny generation
föräldrar som de tyckte hade annorlunda förväntningar och prioritering-
ar gällande föräldraskap än barnmorskorna själva. Barnmorskorna tyckte
att föräldrarna satte tid med vänner och släktingar framför tid för barn-
morskans information. De sade också att de saknade de naturliga »kvinna-
till-kvinna«-samtalen och menade att denna så kallade kvinnovärld hade
varit viktig för mammorna. Denna värld var också viktig för de barnmors-
kor som uppfattade att de hade en given roll i att mödra den nya modern
[mothering the new mother], utan pappans inblandning.37

33 Premberg m. fl., »First-Time Fathers’ Experiences of Childbirth«, 849; översättningen är delvis
Prembergs egen och hämtad från avhandlingens kappa som är skriven på svenska, se Premberg,
»Förstagångsfäders upplevelser av föräldrautbildning, förlossning och första året som far«, 33.

34 Premberg m. fl., »First-Time Fathers’ Experiences of Childbirth«, 852.
35 Jämför till exempel skillnaden i hur ip8 på s. 850 och ip10 på s. 851 finner något meningsfullt att

göra under utdrivningsskedet, ibid.
36Astrid Fägerskiöld, »AChange in Life as Experienced by First-Time Fathers«, Scandinavian Journal

of Caring Sciences 22, nr. 1 (2008): 70, min översättning, min kursivering.
37 Inger Lindberg, Kyllike Christensson och Kerstin Öhrling, »Midwives’ Experience of Organisatio-

nal and Professional Change«, Midwifery 21, nr. 4 (2005): 359.
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Det ligger nära till hands att förmoda att den pappa som i Prembergs studie
menade att »det är skönt att han en expert närvarande [under förlossningen],
särskilt en kvinna«38 också omfattade denna föreställning om könens naturgivna
funktioner och roller.

Det kan förstås invändas att när det gäller graviditet, förlossning och amning
är kön allt annat än obetydligt, eftersom det är kvinnan som är gravid, föder bar-
net och sedan ammar det – inte mannen. Här finns onekligen en kroppslig gräns
– men detta behöver inte nödvändigtvis vara samma sak som en könad gräns.
Detta berör jag i nästa avsnitt och återkommer till i avsnitt 1.4.

1.2.4 Kroppsliga gränser

När det gäller graviditet, förlossning och amning finns uppenbara kroppsliga
gränser. För den blivande pappan, som inte bär barnet i sin kropp och därför inte
har tillgång till den gravida kvinnans kroppsförnimmelser, kan graviditeten ha en
upplevelsekvalitet av »overklighet«. Finnbogadóttir och hennes kollegor noterar
att denna upplevelsekvalitet av overklighet är särskilt påtaglig alldeles i början av
graviditeten då den varken kan synas eller kännas på kvinnans kropp, men också
mot slutet när förlossningen närmar sig.39 Många gånger utgör ultraljudsunder-
sökningen det tillfälle då den blivande pappan för första gången får se »barnet«
en vändpunkt då såväl graviditeten som det stundande föräldraskapet blir mer
verkligt.40 Samtidigt måste påpekas att detta också gäller den gravida kvinnan
själv: också för henne kan graviditeten förefalla »overklig« och ultraljudsunder-
sökningen utgöra en avgörande vändpunkt.41 Att vara den som är gravid är med
andra ord ingen garant för att graviditeten skall upplevas som »verklig« eller att
det stundande föräldraskapet skall vara lättare att »ta in«.

Vidare är inte heller den blivande pappan helt utestängd från alla kroppsför-
nimmelser under graviditeten. Han kan känna kvinnans kroppsliga förändringar
och under senare delen av graviditeten också fosterrörelser utanpå magen – nå-
got som har betydelse för hans upplevelse av graviditeten som »verklig« och att
känna sig »delaktig«.42 Även om här föreligger en uppenbar kroppslig gräns, är
gränsområdet inte knivskarpt.

38 Premberg m. fl., »First-Time Fathers’ Experiences of Childbirth«, 850, ip5, min kursivering.
39 Finnbogadóttir, Crang Svalenius och Persson, »Expectant First-Time Fathers’ Experiences of Preg-

nancy«.
40 Johanna Blom ochMalin Lofheving, »Pappors delaktighet under graviditet« (examensarbete, Hög-

skolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap, 2013); Margareta Mollberg och Sylvia Määttä, Bli-
vande förstagångspappors erfarenheter av deltagande i besök på mödravårdscentraler och i föräldra-
utbildning (Västra Götalandsregionen, 2011); Widarsson m. fl., »›Paddling Upstream‹«.

41 Ekelin, Crang-Svalenius och Dykes, »A Qualitative Study of Mothers’ and Fathers’ Experiences of
Routine Ultrasound Examination in Sweden«.

42 Blom och Lofheving, »Pappors delaktighet under graviditet«; Hallgren m. fl., »Swedish Fathers’
Involvement in and Experiences of Childbirth Preparation and Childbirth«.
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Också amning innebär en kroppslig gräns eftersom det är en kvinnokropp
som ammar barnet. Innan modersmjölksersättningens ankomst var spädbarnets
tillgång till en lakterande kvinna en överlevnadsfråga, och därmed en livsavgö-
rande kroppslig gräns.43 Med modersmjölksersättningen har denna gräns för-
skjutits, eller rättare sagt, den är inte längre på samma sätt en given kroppslig
gräns. Därmed öppnas möjligheten att uppfatta amning inte som en naturgiven
utan som en problematisk gräns, något som Astrid Fägerskiöld noterar sin inter-
vjustudie:

Däremot föreföll pappor i gemen ha en tvetydig syn på amning. De ville
att spädbarnet skulle få den bästa födan, dvs. modersmjölk, men menade
samtidigt att amningen gjorde att de kände sig obetydliga.44

Fägerskiöld noterar att några av de pappor hon intervjuat menade att det var
först när amningen upphört som föräldrarna kunde bli »jämlika«.45 Här är det lätt
att förlora sig i en debatt kring vad som är »naturligt«, »rätt« och »jämlikt«,46 men
den poäng jag vill göra är att det som tidigare var en tämligen absolut kroppslig
gräns genom teknisk utveckling upplösts och gett upphov till nya slag av gräns-
dragningar och problemställningar. De kroppsliga gränserna när det gäller gra-
viditet, förlossning och amning är alltså något otydliga och åtminstone när det
gäller amning också förändringsbara.

Vad jag avslutningsvis vill uppmärksamma är att dessa kroppsliga gränser
inte sammanfaller med könsgränsen man/kvinna. Gränsen går inte mellan kvin-
nokroppen och manskroppen, utan mellan den gravida, födande eller lakterande
kroppen och den icke-gravida, icke-födande och icke-lakterande kroppen. Visser-
ligen är alla gravida, födande och lakterande kroppar kvinnokroppar, men alla
kvinnokroppar är inte gravida, födande eller lakterande. Inte heller är den icke-
gravida, icke-födande eller icke-lakterande kroppen alltid en manskropp, utan
kan lika gärna vara en kvinnokropp eller en transexuell kropp. När det gäller
samkönade par är den icke-gravida kvinnan lika utestängd från den gravida kvin-
nans kroppsförnimmelser som den icke-gravida mannen; många gånger är det i

43 Seden med ammor – mödrar som ger bröstmjölk åt andra barn än sitt eget – har använts av över-
klassen i många kulturer. I Europa hade seden sin största utbredning under 1700- och 1800-talen. I
Sverige upphörde bruket med ammormot slutet av 1800-talet. Nationalencyklopedin, s. v. »amma«,
senast hämtad 14 juni 2016, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/amma

44 Fägerskiöld, »A Change in Life as Experienced by First-Time Fathers«, 66, min översättning.
45 Ibid., 68.
46Detta diskuteras av Mats Berggren, »Ett jämställt föräldrastöd«, Barnbladet 35, nr. 3 (2010): 16–17;

för en diskussion av de mångskiftande innebörderna av ordet »jämställdhet«, se Eva Magnusson,
Jämställdhet i många olika versioner: mönster i den politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-
tal, Arbetsnotat nr 1 i det samnordiska forskningsprojektet »Jämställdheterna i Norden mellan
retorik och praktik – studier av förändringar i offentliga och privata förståelser av modern jäm-
ställdhetspolitik« (NIKK, Nordisk institutt for kvinne- och kjønsforskning, Universitetet i Oslo,
24 november 1999).
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och med graviditeten som just en kroppslig skillnad införs i en samkönad par-
relation.47 Med andra ord: även om de för det mesta sammanfaller, skall den
kroppsliga gräns som graviditet, förlossning och amning innebär inte förväxlas
med gränsen mellan kategorierna man och kvinna. Detta återkommer jag till i
avsnitt 1.4.

1.2.5 Besöken på barnmorskemottagningen

Vid besöken på barnmorskemottagningen händer det att den blivande pappan
»känner sig förbisedd och överflödig«,48 »upplever sig åsidosatt«,49 »känner sig
bortglömd«,50 »utelämnad«51 eller »exkluderad«.52 Men hur vanligt är det? Gäl-
ler det alla blivande pappor eller bara ett fåtal? I en enkätstudie av Ingegerd Hil-
dingsson ochMats Sjöling instämde 36% av papporna helt och hållet i påståendet
att »barnmorskan involverarmig« och knappt 40% i påståendet att »barnmorskan
bryr sig om mig«.53 Samtidigt uppgav 78% att de var »nöjda« eller »mycket nöj-
da« med mödrahälsovården i stort, vilket antyder att svaret är mer komplext än
att en upplevelse av att vara utanför och osynlig är detsamma som att vara miss-
nöjd. Att frågan är komplex framgår också av en enkätstudie av Emily Bogren
Jungmarker, Helena Lindgren och Ingegerd Hildingsson där 20% av förstagångs-
papporna uppgav att barnmorskorna engagerade sig för mycket i den blivande
pappan.54

Denna asymmetri mellan att vara osynliggjord, överdrivet uppmärksammad
och nöjd kan möjligen få sin förklaring i en intervjustudie av Johanna Blom och
Malin Lofheving:

Graviditeten ansågs vara båda föräldrarnas ansvarmen informationen som
gavs riktades mestadels till den gravida kvinnan. Trots ett gott bemötande
och en känsla av att bli inkluderad kunde männen uppleva sig åsidosatta.
De hade förväntat sig att mötet med barnmorskan skulle vara mer riktat
mot dem båda och blev förvånade över hur lite plats mannen gavs.55

47Adital Ben-Ari och Tali Livni, »Motherhood Is Not a Given Thing: Experiences and Constructed
Meanings of Biological andNonbiological LesbianMothers«, Sex Roles 54, nr. 7-8 (2006): 521–531.

48Widarsson m. fl., »›Paddling Upstream‹«, 1062, min översättning.
49 Blom och Lofheving, »Pappors delaktighet under graviditet«, 12.
50 Ibid.
51 Finnbogadóttir, Crang Svalenius och Persson, »Expectant First-Time Fathers’ Experiences of Preg-

nancy«, 100, min översättning.
52 Ibid.
53 Ingegerd Hildingsson och Mats Sjöling, »Fathers’ Experiences of Support During Pregnancy and

the First Year Following Childbirth: Findings from a Swedish Regional Survey«, Journal of Men’s
Health 8, nr. 4 (2011): 258–266.

54 Jungmarker, Lindgren och Hildingsson, »Playing Second Fiddle Is Okay«.
55 Blom och Lofheving, »Pappors delaktighet under graviditet«, 12, min kursivering.
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Nyckelordet här är »båda« och »plats«: de blivande papporna fick inte plats
i mötet med barnmorskan på barnmorskemottagningen, men inte för att barn-
morskan inte riktade sig mot honom, utan för att hon inte riktade sig till dem
båda. Om det önskvärda är att båda föräldrarna uppmärksammas under besö-
ken på barnmorskemottagningen, blir det problematiska i ett ensidigt fokus på
den blivande mamman eller pappan begripligt.

De blivande pappor som Blom och Lofheving intervjuade menade att »sam-
hällets syn på graviditeten var att det var kvinnans graviditet« och att »mannen
var den som skulle skydda kvinnan så att hon enbart kunde fokusera på att vara
gravid«, något som papporna uppfattade som »förlegat«.56 Även om detta är en
rimlig tolkning, är alternativa tolkningar möjliga: att barnmorskan i första hand
vänder sig till den gravida kvinnan kan ha att göra med att hon är gravid, inte att
hon är kvinna. Om det alltså rör sig om ett graviditetsfokus snarare än ett kvinno-
fokus, innebär det att den blivande pappan hamnar vid sidan om, inte för att han
är man, utan för att han inte är gravid. Gränsen går då inte mellan man och kvin-
na, utan mellan den gravida respektive icke-gravida kroppen. Denna tolkning är
också i linje med resonemanget kring kroppsliga gränser i föregående avsnitt.

Tolkningen att det snarare än kvinnofokus handlar om graviditetsfokus stöds
av en studie av videoinspelade barnmorskebesök som genomförts av Pia Olsson,
Lilian Jansson och Astrid Norberg. Författarna noterar att besöken dominerades
av fysiska aspekter av graviditet och förlossning, medan det stundande föräld-
raskapet – som berör både den blivande mamman och pappan – mest förekom
som småprat mellan de andra samtalsämnena. »Det biomedicinska perspektivets
dominans inom mödrahälsovården«, skriver författarna, »gör att diskussionerna
om föräldraskap hamnar i skymundan«.57

Olssons, Janssons och Norbergs studie – som är ett delarbete i Pia Olssons
avhandling58 – utmärker sig på så sätt att den är en av de få studier som studerat
själva mötet och samspelet mellan blivande föräldrar och barnmorskan på barn-
morskemottagningen. Jag kommer att ha anledning att återkomma till Olssons
studie i avhandlingens sista kapitel (närmare bestämt avsnitt 11.4) eftersom mi-
na slutsatser är i linje med hennes slutsatser.

56 Blom och Lofheving, »Pappors delaktighet under graviditet«, 12.
57 Pia Olsson, Lilian Jansson och Astrid Norberg, »Parenthood as Talked About in Swedish Ante-

and PostnatalMidwifery Consultations: AQualitative Study of 58Video-RecordedConsultations«,
Scandinavian Journal of Caring Sciences 12, nr. 4 (1998): 212, min översättning.

58 Pia Olsson, »Antenatal Midwifery Consultations: A Qualitative Study« (doktorsavhandling, Umeå
University, Department of Nursing, 2000).
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1.2.6 Ultraljudsundersökningen

Vad som tydligast framgår av den tidigare forskningen om ultraljudsundersök-
ningen (och framför allt rutinultraljudsundersökningen, rul) är att denna kan
betraktas ur två mycket olika perspektiv.59 Å ena sidan är ultraljudsundersök-
ningen i första hand en fosterdiagnostisk metod vars syfte är att identifiera even-
tuella komplikationer och avvikelser i fosterutvecklingen, och det är också med
det syftet som barnmorskan eller obstetrikern genomför undersökningen. För de
blivande föräldrarna, å andra sidan, utgör ultraljudsundersökningen en milstol-
pe eller vändpunkt där de för första gången får se en bild av sitt framtida barn. Ett
genomgående tema i alla studier jag funnit är att graviditeten och det stundande
föräldraskapet efter ultraljudsundersökningen framstår som mer verkligt.60 Det-
ta bäddar för en potentiell konflikt där barnmorskan (eller obstetrikern) och de
blivande föräldrarna har olika uppfattning om ultraljudsundersökningens inne-
börd.61

1.2.7 Förlossningen

Vid nästan alla födslar i Sverige är den blivande pappan närvarande och unge-
fär tre fjärdedelar uppger att de haft en »positiv förlossningsupplevelse«.62 När
nyblivna pappor tillfrågas om saken, talar de många gånger om överväldigande
känslor – framför allt känslor av lycka och lättnad vid födelseögonblicket och den
första kontakten med det nyfödda barnet – men också om oro, vanmakt och det
svåra i att bevittna kvinnans smärta.63

Ett genomgående tema i den tidigare forskningen är att pappans huvudsakli-
ga uppgift i förlossningsrummet är att stötta kvinnan under förlossningens olika
skeden. Att detta är den yrkesverksamma barnmorskans utgångspunkt framgår

59 Se Jan Draper, »›It Was a Real Good Show‹: The Ultrasound Scan, Fathers and the Power of Visual
Knowledge«, Sociology of Health & Illness 24, nr. 6 (2002): 771–795.

60 Blom och Lofheving, »Pappors delaktighet under graviditet«; Linda Burefors, »Blivande pappor:
upplevelser under graviditeten och behov i mötet med barnmorskan« (examensarbete, Göteborgs
universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, 2013); Ekelin, Crang-Svalenius och Dykes,
»A Qualitative Study of Mothers’ and Fathers’ Experiences of Routine Ultrasound Examination
in Sweden«; Finnbogadóttir, Crang Svalenius och Persson, »Expectant First-Time Fathers’ Expe-
riences of Pregnancy«; Widarsson m. fl., »›Paddling Upstream‹«.

61Draper, »›It Was a Real Good Show‹«.
62Margareta Johansson m. fl., »Improvements of Postnatal Care are Required by Swedish Fathers«,

International Journal of Health Care Quality Assurance 26 (2013): 465–480.
63Hallgren m. fl., »Swedish Fathers’ Involvement in and Experiences of Childbirth Preparation and

Childbirth«; Margareta Johansson, Jennifer Fenwick och Åsa Premberg, »A Meta-Synthesis of
Fathers’ Experiences of Their Partner’s Labour and the Birth of Their Baby«, Midwifery 31, nr.
1 (2015): 9–18; Martin P. Johnson, »An Exploration of Men’s Experience and Role at Childbirth«,
Journal of Men’s Studies 10, nr. 2 (2002): 165–182; Premberg m. fl., »First-Time Fathers’ Experi-
ences of Childbirth«.
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av Camilla Berntssons och Anne Blomgrens intervjustudie,64 men i den forsk-
ning som undersökt pappors egna upplevelser och synpunkter är det svårt att
särskilja vilken plats den blivande pappan själv eftersträvar i förlossningsrummet
och vilken plats han förväntas ha. Ett exempel är Prembergs och hennes kolle-
gors intervjustudiemed nyblivna pappor som jag citerade på sidan 11: författarna
konkluderar att »mannen har som intention att stärka och stödja kvinnan«. Nå-
got senare i resultatavsnittet, under rubriken »att beskydda och stötta kvinnan«,
skriver författarna:

Pappans deltagande och stöd av sin partner under förlossningen görs för
att ge henne styrka och trygghet. Vidare undviker han att oroa föderskan
genom att sålla, skyla över eller negligera all negativ information från sjuk-
vårdspersonalen och inte dryfta eventuella avvikelser eller oroande tecken.
Han döljer sin egen oro genom att vända sig bort från kvinnan. […] Man-
nen är också redo att föra kvinnans talan eller konfrontera sjukvårdsperso-
nalen om en konflikt uppstår.65

I och med att detta framställs som ett resultat ges intrycket av att detta är vad
pappor (obestämd form pluralis) gör i förlossningsrummet, som om »pappor« el-
ler »män« vore en viss art som i förlossningsrummet beter sig på vissa artspecifika
sätt. Vad som helt lyser med sin frånvaro är en problematisering av vilka förvänt-
ningar som pappan i förlossningsrummet försöker leva upp till – förväntningar
som bland annat delgetts honom vid besöken på barnmorskemottagningen och
i den förlossningsförberedande utbildningen – och vilka möjligheter han har att
leva upp till dem.

Förhållandet mellan den förlossningsförberedande utbildningen och upple-
velsen av förlossningen berörs i en studie av Anita Hallgren,Mona Kihlgren, Lars
Forslin och Astrid Norberg. De elva pappor som deltog i studien intervjuades fö-
re och efter den förlossningsförberedande utbildningen samt några veckor efter
förlossningen. De noterar att »efter förlossningsförberedelsen uttrycktes förvänt-
ningar på en aktiv, deltagande roll under förlossningen«,66 vilket inte är så förvå-
nande med tanke på att detta är vad den förlossningsförberedande utbildningen
som regel eftersträvar.67 I studien framgår att papporna, med varierande fram-
gång, lyckades inta en »aktiv, deltagande roll«. När de lyckades, tolkade författar-
na detta som ett tecken på »vitalt engagemang« enligt Erik Erikssons psykosociala

64Camilla Berntsson och Anne Blomgren, »Pappors närvaro under förlossning: barnmorskors upp-
levelser och erfarenheter« (examensarbete, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap
och hälsa, 2010).

65 Premberg m. fl., »First-Time Fathers’ Experiences of Childbirth«, 851, min översättning.
66Hallgren m. fl., »Swedish Fathers’ Involvement in and Experiences of Childbirth Preparation and

Childbirth«, 11, min översättning.
67 Premberg och Lundgren, »Fathers’ Experiences of Childbirth Education«.
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utvecklingsteori,68 medan ett misslyckande tolkades som »en negativ lösning på
konflikten ›närhet kontra isolering‹«.69 Det som i författarnas »meningskonden-
sering« av pappornas uppfattning om förlossning och deras egen »roll« i denna
kan tolkas som en diskrepans mellan upplevda förväntningar och reala möjlighe-
ter ges en individualpsykologisk tolkning av den blivande pappans psykosociala
mognad.70

Den enda studie jag funnit som problematiserar diskrepansen mellan för-
väntningar ochmöjligheter är genomförd av enpsykologiforskare, nämligenMar-
tin Johnson, vid studiens genomförande stationerad vid Keele University i Stor-
britannien. Den brittiska mödrahälsovården och förlossningsvården skiljer sig
från den svenska, men inte mer än att hans observationer är relevanta också för
svenska förhållanden. Johnson noterar att den blivande pappan inte alltid är klar
över sin »roll« i förlossningsrummet och även om han eftersträvar en viss »roll«
är det inte säkert att det finns »utrymme« för den:

Individer skapar och anpassar sina roller snarare än faller in i något slags
känt och förutbestämt mönster av förväntat beteende. Då roller sällan är
»givna« utan provisoriskt skapade i social interaktion och inbegriper någon
form av ömsesidiga roller å andra aktörers vägnar, blir det tydligare varför
den närvarande mannen skulle vara osäker på de exakta förväntningarna
på sin roll under stora delar av den tid han tillbringar i förlossningsrummet.
Medan en specifik roll normalt förväntas vara centrerad kring en specifik
»uppgift«, finns här inte någon för mannen tydlig uppgift – och detta i ett
sammanhang där hans partners och den närvarande medicinska persona-
lens roller knappast kunde ha varit tydligare. Barnmorskan har stor frihet
i det sätt hon eller han spelar sin roll i relation till honom, och i avsaknad
av annan vägledning kan också barnmorskans anmärkningar i förbigående
rörande hans duglighet få stor betydelse.71

Det behöver givetvis inte på något sätt vara ett problem att blivande pappor
i förlossningsrummet stöttar föderskan så gott de kan, inte heller att det är den
roll i vilken barnmorskan helst ser den blivande pappan – att ha en någorlunda
tydlig roll och uppgift bidrar som regel till en mer positiv upplevelse72 – men i
den tidigare forskningen är frånvaron av problematisering kring förväntningar,
möjligheter och detmellanmänskliga samspelet i förlossningsrummet påfallande.

68 Se Erik H. Erikson, Den fullbordade livscykeln, 3:e utg., övers. Margareta Wentz-Edgardh (Stock-
holm: Natur & Kultur, 2000).

69Hallgren m. fl., »Swedish Fathers’ Involvement in and Experiences of Childbirth Preparation and
Childbirth«, 13, min översättning.

70 Ibid., 10, Figur 2.
71 Johnson, »An Exploration of Men’s Experience and Role at Childbirth«, 179, min översättning.
72 Se till exempelMalin Bergströmm. fl., »Fear of Childbirth in Expectant Fathers, Subsequent Child-

birth Experience and Impact of Antenatal Education: Subanalysis of Results From a Randomized
Controlled Trial«, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 92 (2013): 967–973.
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1.2.8 BB-vården

När det gäller bb-vården är två saker värda att notera. För det första är bb-vården
det område där flest enkätstudier av olika slag genomförts och andelen mammor
såväl som pappor som är missnöjda med bb-vården varierar mellan en fjärdedel
och en tredjedel.73 Ann Rudman och Ulla Waldenström anmärker att »kvinnors
bedömning av bb-vården har konsekvent varit mer negativ än deras bedömning
av andra händelser inom mödrahälsovården«74 och vad jag kan bedöma av den
forskning jag funnit gäller detta också för pappors bedömningar av mödrahälso-
vård, förlossningsvård och bb-vård.

För det andra, som skäl till detta missnöje anförs vanligen att bb-vården är
riktad mot mamman och barnet och att pappan inte alltid erbjuds möjlighet
att övernatta. Det sistnämnda kommenteras med uttryck som »gammalmodigt«,
»hårt« och »udda«.75 Även om rekommendationerna för bb-vården är att den
skall »fokusera på hela familjens välbefinnande, inte enbart på det nyfödda bar-
net ochmodern«76 förefaller det åtminstone delvis föreligga en diskrepansmellan
ambitionerna med bb-vården och nyblivna föräldrars upplevelser av densamma.
Misstanken om en sådan diskrepans stärks av Inger Lindbergs och hennes kolle-
gors intervjustudie med barnmorskor inom bb-vården, där en del barnmorskor
såg som sin uppgift att ta hand om den nyförlösta modern utan inblandning från
pappan eller övriga familjemedlemmar.77

1.2.9 Om slutsatserna i den tidigare forskningen

De slutsatser och kliniska implikationer som förekommer i den tidigare forsk-
ningen pekar som regel i två riktningar, ibland samtidigt. Den första riktningen
innebär att forskningen antingen gör anspråk på att erbjuda kunskap om män
och deras särart, eller att notera att mer kunskap om män är av nöden:

73 Ellberg, Högberg och Lindh, »›We Feel like one,They SeeUs as Two‹«; IngegerdHildingsson, »New
Parents’ Experiences of Postnatal Care in Sweden«,Women and Birth 20 (2007): 105–113; Ingegerd
Hildingsson m. fl., »Still Behind the Glass Wall?: Swedish Fathers’ Satisfaction with Postnatal Ca-
re«, Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing 38 (2009): 280–289; Johansson m. fl.,
»Improvements of Postnatal Care are Required by Swedish Fathers«.

74Ann Rudman ochUllaWaldenström, »Critical Views on PostpartumCare Expressed by NewMot-
hers«, BMC Health Services Research 7, nr. 1 (2007): 178.

75Margareta Johansson, Ingegerd Hildingsson och Jennifer Fenwick, »Fathers Want to Stay Close to
Their Partner and New Baby in the Early Postnatal Period: The Importance of Being Able to Room
in after a Surgical Birth«, Sexual & Reproductive Healthcare 4 (2013): 36.

76 Svenska barnmorskeförbundet, Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska neo-
natalsektionen, Säker vård efter förlossningen: rekommendationer för vård efter förlossningen för
modern och barnet (2013), 3.

77 Se citat 1.2.3 på sidan 12 från Lindberg, Christensson och Öhrling, »Midwives’ Experience of Or-
ganisational and Professional Change«.
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Mannens särskilda behov av stöd och uppmuntran förefaller vara lika vik-
tigt som den blivande mammans […]. Det är uppenbart att vårdgivaren
(barnmorskan) måste vara medveten om och uppmärksam på den blivan-
de pappans särskilda behov.78

Även om pappor inte har möjlighet att vara fullt delaktiga på grund av bi-
ologiska begränsningar, menar vi att den blivande pappans särskilda behov
bör inkluderas genom en ökad medvetenhet om könsnormer.79

Blivande pappor värderar sin gravida partners hälsa högt, liksom det stöd
hon får. De behöver ett urval av information för egen del men fokuserar inte
på sina egna känslomässiga behov.80

Det är viktigt att få mer kunskap om hur man bäst stöttar pappor då de
deltar i sina barns födelse.81

Den andra riktningen innebär attmödrahälsovården, förlossningsvården och
bb-vården behöver bli mer familjeorienterad där familjen som helhet beaktas:

Barnmorskor bör bekräfta föräldrars ansträngningar att nå jämlikhet mel-
lan könen och deras syn på föräldraskap som ett gemensamt projekt.82

Dessutom bör man finna ett sätt att bemöta familjen som en helhet på in-
dividuell familjebasis och föräldrar till nyfödda barn bör ges möjlighet att
välja den vårdform de finner lämpligast.83

Familjeorienterad bb-vård är nödvändig, vilket inkluderar att ge pappor
möjlighet att stanna över natten och delta i omvårdnaden av det nyföda
barnet.84

78 Finnbogadóttir, Crang Svalenius och Persson, »Expectant First-Time Fathers’ Experiences of Preg-
nancy«, 104, min översättning, min kursivering.

79Widarsson m. fl., »›Paddling Upstream‹«, 1067, min översättning, min kursivering.
80 Jungmarker, Lindgren och Hildingsson, »Playing Second Fiddle Is Okay«, 428, min översättning,

min kursivering.
81 Johansson m. fl., »Improvements of Postnatal Care are Required by Swedish Fathers«, 18, min

kursivering.
82 Ellberg, Högberg och Lindh, »›We Feel like one, They See Us as Two‹«, 467, min översättning.
83Gun E. M. Fredriksson, Ulf Högberg och Berit M. Lundman, »Postpartum Care Should Provide

Alternatives to Meet Parents’ Need for Safety, Active Participation, and ›Bonding‹«, Midwifery 19,
nr. 4 (2003): 267, min översättning.

84Hildingsson, »New Parents’ Experiences of Postnatal Care in Sweden«, 112, min översättning.
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Det händer också att slutsatserna pekar i båda riktningarna:

Även om pappor prioriterar sin partners behov är det viktigt att vårdgi-
varen fastställer pappors behov och införlivar en familjeorienterat förhåll-
ningssätt till mödrahälsovården.85

Iblandpekar slutsatserna i båda riktningarna på till synesmotsägelsefulla sätt:

bb-vården bör vara indivudaliserad och vända sig till hela familjen.86

Med undantag för att pappan bör erbjudasmöjlighet att stanna hosmamman
och barnet efter förlossningen är det dock oklart vari detta familjeorienterade
arbetssätt består.

Slutsatserna i den tidigare forskningen är alltså många gånger i linje med det
jag lyfte fram i avsnitt 1.2.3, nämligen att män förmodas vara en homogen kate-
gori med vissa »artspecifika« särdrag. Att den blivande eller nyblivna mammans
partner inte nödvändigtvis behöver vara en man berörs sällan eller aldrig, inte
heller vilka konsekvenser detta får för hur kategorin »man« skall förstås. När det
gäller det familjeorienterade perspektivet, är det – med undantag för att den ny-
blivna pappan bör erbjudas möjlighet att övernatta på bb-avdelningen – oklart
vari detta består.

1.3 Slutsatser

Det hör till kunskapssökandets väsen att ny kunskap kastar nytt ljus över de fe-
nomen och företeelser man söker kunskap om. Det är inte ovanligt att de fråge-
ställningar som ett forskningsprojekt startar med senare behöver revideras. Som
regel gör man dessa justeringar inom ramen för forskningsprojektet som sådant
och det är därför inget konstigt att de frågeställningar och problemformuleringar
som inledningsvis motiverade ett forskningsanslag i de publikationer som seder-
mera blir resultatet av projektet är justerade, förfinade eller omformulerade. Det
är alltså helt i linje med kunskapssökandets villkor att det här forskningsprojek-
tet, som började med en strävan att förstå mäns upplevelser av att vara utanför
och osynliga i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och bb-vård, seder-
mera pekade i en annan riktning, nämligenmot demöjligheter (eller avsaknad av
möjligheter) den blivande eller nyblivna mammans partner har att finna en plats
i det mellanmänskliga samspel som dessa möten utgör.

85 Jungmarker, Lindgren och Hildingsson, »Playing Second Fiddle Is Okay«, 428, min översättning,
min kursivering.

86 Johansson, Hildingsson och Fenwick, »Fathers Want to Stay Close to Their Partner and New Baby
in the Early Postnatal Period«, 36, min översättning.
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I det här fallet kan dock inte den nya förståelsen av själva forskningsfrågan
utan vidare bara skrivas in i avhandlingen. Anledningen till det är att den modi-
fierade problemformuleringen också kastar nytt ljus över delar av den forskning
som tidigare gjorts inom området. Det har därför inte varit möjligt för mig att
återge tidigare forskning som »det här vet vi« och sedan bygga vidare, utan jag
har varit tvungen att, så som jag gjorde i avsnitt 1.2, gå i dialog med den tidi-
gare forskningen och problematisera vissa aspekter av den. Detta gäller framför
allt antagandet att män är en homogen kategori och att deras upplevelser av mö-
tet med mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården på något sätt är
grundad i deras särart såsom män (se avsnitt 1.2.3 och 1.2.9).

I detta avsnitt skall jag kort redogöra för mina slutsatser så att läsaren kan ha
dem med sig under läsningen av resten av avhandlingen. Jag skall också försö-
ka tydliggöra vilken betydelse slutsatserna har för problemformuleringen så som
den oftast framträder i den tidigare forskningen. Faktum är att det jag i grund och
botten erbjuder med denna avhandling är ett alternativt sätt att förstå problemet
– och med »problemet« avses mäns upplevelser av att vara utanför och osynliga
i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och bb-vård. Jag skall presente-
ra två förståelser av denna upplevelse av att vara utanför och osynlig, dels som
en följd av det biomedicinska perspektivet, dels som besvärade positioner i detta
möte.

Föräldrablivande, graviditet och förlossning är frågor som berör. Många har
egna upplevelser att relatera till och de flesta har synpunkter på vad som är bra,
vad som inte är det, och hur saker och ting borde vara. Män, graviditet, förloss-
ning och föräldraskap är sedan länge politiska frågor, ofta debatterade under ru-
briken »jämställdhet«.87 Under arbetet med avhandlingen har jag gång på gång
fått frågan om hur jag anser hur saker och ting bör vara: om och hur män bör be-
mötas i mödrahälsovården, hur bb-vården bör vara organiserad, vad barnmors-
kan bör prioritera i sitt arbete, och så vidare. Här vill jag ta tillfället i akt och
klargöra att jag så långt det är möjligt förhåller mig politiskt neutral. Syftet med
denna avhandling är inte att utvärdera mödrahälsovårdens, förlossningsvårdens
eller bb-vårdens verksamhet, inte heller att tala om hur saker och ting borde vara.
Vad jag erbjuder är ett sätt att förstå blivande pappors upplevelser – en förståelse
som förvisso implicerar olika lösningar i den mån pappors upplevelser uppfattas
som ett problem (detta återkommer jag till i kapitel 11), men om och hur detta
problem skall lösas är ytterst sett en politisk fråga, inte en vetenskaplig.

87 »Jämställdhet« är dock ettmångtydigt begrepp, seMagnusson, Jämställdhet imånga olika versioner.
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1.3.1 Det biomedicinska perspektivet

I Sverige hör mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården till hälso-
och sjukvården. Även om barnmorskans uppdrag också rör exempelvis föräld-
raskap och folkhälsa, är hennes medicinska uppdrag omfattande: det medicins-
ka basprogram efter vilket barnmorskan på barnmorskemottagningen arbetar är
omfattande, med åtskilliga prover, kontroller och undersökningar som skall gö-
ras vid varje besök;88 ultraljudsundersökningen – oavsett om det rör sig om en
rutinultraljudsundersökning eller en undersökning som sker på medicinsk indi-
kation – är i grund och botten en fosterdiagnostisk metod; och bb-vård är sjuk-
husvård och även om nya rekommendationer förordar att »omhändertagandet
efter förlossningen ska fokusera på hela familjens välbefinnande, inte enbart på
det nyfödda barnet och modern«,89 har bb-vården historiskt sett i första hand
handlat om just det nyfödda barnet och modern.

Det biomedicinska perspektivet innebär, möjligen något tillspetsat, att den
gravida kroppen och fostret såsom biologiska organismer står i centrum. Inom
mödrahälsovården innebär det att fostrets tillväxt och utveckling övervakas så
att eventuella avvikelser från den normala fosterutvecklingen kan upptäckas och
att kvinnans fysiska hälsa följs, så att avvikelser som kan vara skadliga för fostret
eller modern kan åtgärdas. Bb-vården handlar, bland annat, om att se till att am-
ningen – en för alla däggdjur gemensam biologisk funktion – fungerar. Sett ur ett
biomedicinskt perspektiv är den blivande eller nyblivna pappan därför av ringa
intresse, eftersom det inte är han om är gravid och det är heller inte han som am-
mar. Det är den gravida eller nyförlösta kvinnan som är patienten; den blivande
eller nyblivna pappan är blott anhörig. Det biomedicinska perspektivet synliggör
inte kvinnan på bekostnad av mannen, utan den gravida kroppen på bekostnad av
den icke-gravida kroppen.90

Denna skiljelinje mellan vad som för det biomedicinska perspektivet är in-
tressant respektive ointressant är könsirrelevant. Även om den gravida, födande
eller nyförlösta kroppen alltid är en kvinnokropp, behöver inte partnerns kropp
vara enmanskropp: också omden gravida kvinnans partner vore en kvinna, skul-
le hon kunna uppleva sig »utanför och osynlig« i mötet med mödrahälsovården

88 Intressegruppen för mödrahälsovård inom SFOG, Samordningsbarnmorskorna inom SBF och
Mödrabarnhälsovårdspsykologernas förening, Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa.

89 Svenska barnmorskeförbundet, Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska neona-
talsektionen, Säker vård efter förlossningen, 3.

90 I detta resonemang nämner jag bara mödrahälsovård och bb-vård. I förlossningsvården är för all
del också den avgörande distinktionen mellan den födande kroppen och den icke-födande kroppen,
men detta är kanske inte så mycket till följd av ett biomedicinskt perspektiv som en följd av det
uppenbara i att det rör sig om en kropp som skall föda fram ett barn; i förlossningsrummet är det
kring detta allt kretsar.
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och bb-vården.91
När mötet med mödrahälsovården således »skaver« i de berättelser som åter-

ges i kapitel 5 till 9 handlar det många gånger om ett skav mot detta biomedi-
cinska perspektiv. Detta påpekar jag redan här i inledningen, eftersom »skavet«
som uppstår till följd av det biomedicinska perspektivet löper som en röd tråd
genom avhandlingen men inte alltid lyfts fram i förgrunden. Det biomedicinska
perspektivet förekommer snarast som en förgivettagen förutsättning för pappor-
nas berättelser.

Att det biomedicinska perspektivet har betydelse för mötet med hälso- och
sjukvården i stort är dock inget nytt. Även inom barnmorskeprofessionen före-
kommer en diskussion om huruvida graviditet och förlossning är att betrakta
som medicinska händelser eller livshändelser. En del menar att dagens mödra-
hälsovård och förlossningsvård i alltför hög grad innebär en medikalisering och
teknikifiering av något som i själva verket bör betraktas som en normal livshän-
delse.92

1.3.2 Besvärade positioner

Att en person känner sig »utanför och osynlig« i ett sammanhang kan förstås som
en svårighet att finna en »plats« i detta sammanhang som gör att personen kän-
ner sig »innanför och synlig«. När det gäller pappans (eller den samkönade part-
nerns) möte med mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården handlar
detta om att finna en »plats« eller ett »utrymme« som gör att det som sker – en
mätning av livmoderns storlek, en ultraljudsundersökning, en förlossning och
så vidare – på ett eller annat sätt angår honom eller henne. Dessa »platser« kan
inte enbart skapas av individen själv utan är beroende av det mellanmänskliga
samspelet: platserna så att säga »förhandlas« fram i den mellanmänskliga inter-
aktionens här-och-nu.

Dessa »platser« i det mellanmänskliga mötet benämner jag positioner och
»förhandlingen« av dem för positionering. När barnmorskan som skall genomfö-
ra en ultraljudsundersökning ropar upp den gravida kvinnan i väntrummet och
endast hälsar på henne, men inte på hennes partner (så som är fallet med Da-
vids berättelse i avsnitt 7.5 på sidan 135), positionerar hon alla tre: den gravida

91Detta biologiska perspektiv går till exempel att skönja i Malmquist och Zetterqvist Nelsons inter-
vjustudie med samkönade par, särskilt utdrag ett och tre; se AnnaMalmquist och Karin Zetterqvist
Nelson, »Efforts toMaintain a ›Just Great‹ Story: Lesbian Parents’ TalkAbout EncountersWith Pro-
fessionals in Fertility Clinics andMaternal and Child Healthcare Services«, Feminism & Psychology
24, nr. 1 (2013): 56–73.

92 Se t. ex. Gunnhild Blaaka och Tine Schauer Eri, »Doing Midwifery Between Different Belief
Systems«, Midwifery 24, nr. 3 (2008): 344–352; Heather A. Cahill, »Male Appropriation and Me-
dicalization of Childbirth: A Historical Analysis«, Journal of Advanced Nursing 33, nr. 3 (2001):
334–342.
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kvinnan som den person som är intressant i sammanhanget, hennes partner som
ointressant, och sig själv som den expert som genomför undersökningen. »Som«
är ett nyckelord här: man finner sig i situationer som någonting, i egenskap av
någonting – expert, blivande förälder, patient, anhörig, partner, medföljare och
så vidare – och positioner utgör detta »någonting«.

I avsnitt 4.6 redogör jag utförligare för begreppen position och positione-
ring; här skall jag blott nämna fyra viktiga aspekter. (1) De positioner som upp-
står i det mellanmänskliga samspelet är tillfälliga, fluktuerande, mångtydiga och
samtidiga. Om, säg, barnmorskan och den gravida kvinnan vore bekanta, skul-
le komplementära expert–patient-positioner och ömsesidiga vänner-positioner
samtidigt kunna vara i spel i den mellanmänskliga interaktionen. (2) Positione-
ringen (»förhandlandet« av positionerna) sker sällan på lika villkor. I det aktuella
exemplet har barnmorskan, i egenskap av expert och som representant för en in-
stitutionaliserad hälso- och sjukvård, större möjligheter att definiera de övrigas
positioner än de har att definiera barnmorskans. Som regel råder någon form av
maktasymmetri när det gäller vilka positioner som är tillgängliga för olika perso-
ner i ett sammanhang. (3) Positionering sker mot bakgrund av redan på förhand
bekanta positioner. Positioneringen i det anförda exemplet är möjlig eftersom al-
la inblandade redan på förhand vet att barnmorskan är experten som genomför
ultraljudsundersökningen, att undersökningen berör den gravida kvinnan, och
så vidare. Dessa på förhand bekanta positioner benämns subjektspositioner och
pekar bortom samtalsinteraktionens här-och-nu, mot de kulturella förförståelser
som utgör positioneringens utgångspunkt. (4) Vissa positioner kan upplevas som
bekväma eller obesvärade, medan andra är besvärade. Det är inte per automatik
så att den gravida kvinnans partner känner sig »utanför och osynlig« om barn-
morskan inte hälsar på honom eller henne, utan det har att göra med i vilken
utsträckning den position han eller hon finner sig i upplevs som obesvärad eller
besvärad. Om partnern finner sig i en besvärad position kan han eller hon givet-
vis känna sig »utanför och osynlig« – men det kan också innebära att partnern
så att säga bestrider positionen och påkallar ytterligare »förhandling«, till exem-
pel genom att påtala att barnmorskan kanske skulle hälsa också på honom eller
henne.

Rustad med denna begreppsapparat – positionering, subjektspositioner och
obesvärade respektive besvärade positioner – kan den huvudsakliga slutsats jag
gör i denna avhandling formuleras på följande sätt: Den blivande eller nyblivna
pappans upplevelse av att vara »utanför och osynlig« kan förstås som att han fin-
ner sig i en besvärad position i mötet med mödrahälsovården, förlossningsvården
och bb-vården. Det kan finnas flera anledningar till varför en position upplevs
besvärad och obekväm, men en anledning till detta är det medicinskt–kroppsliga
perspektiv jag berörde i avsnitt 1.3.1: med ett exklusivt fokus på de fysiska aspek-
terna av graviditet, förlossning och amning finner sig den blivande eller nyblivna
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pappan i en position där det som sker inte riktigt angår honom. Detta innebär
samtidigt att den potentiellt besvärade position pappan finner sig i är könsirre-
levant: det är inte för att han är man som han inte finner en meningsfull plats i
mötet, utan för att han inte är gravid, inte föder barnet och heller inte ammar.

Vad jag särskilt lyfter fram i denna avhandling är den alternativa »vi«-position
som ibland, ibland inte, får utrymme i mötet med mödrahälsovården, förloss-
ningsvården och bb-vården. Denna »vi«-position innebär att graviditeten, för-
lossningen, spädbarnet och ibland till ochmed amningen är någonting somangår
»oss«, det blivande eller nyblivna föräldraparet. »Vi«-positionen binds samman
av det som förenar de blivande eller nyblivna föräldrarna i egenskap av just föräld-
rar, nämligen den speciella relation mellan barn och vuxen som föräldraskapet
innebär, en relation av kärlek och ansvar som barnet för sin överlevnad är helt be-
roende av. Visserligen finns här en uppenbar kroppslig gräns – det är bara en av
de två blivande föräldrarna som är gravid, det är bara en av dem som föder barnet
och det är bara en av dem som ammar det – men detta är och förblir en kropps-
lig gräns, inte en gräns mellan kategorierna kvinnor och män. »Vi«-positionen
förbinder de blivande föräldrarna i den utsträckning de är lika – inte olika. Den
»vi«-position jag pekar på är alltså könsirrelevant.

Denna »vi«-position kommer jag att fördjupa och förtydliga i kapitel 5 till 9
genom att peka på hur blivande och nyblivna pappor berättar eller inte berättar i
»vi«-formoch hur dessa »vi«-berättelser (eller frånvaron av dem) hänger samman
med det mellanmänskliga samspel som återges i berättelsernas händelseförlopp.

1.4 De många betydelserna av »kön«

Att föreslå att kön är irrelevant i ett sammanhang där kön vid första anblicken
tycks ha avgörande betydelse – det är som sagt alltid en kvinna som är gravid, som
föder barnet och som ammar det – tarvar ett klargörande av vad jag egentligen
menar med »kön«. En följd av det resonemang jag förde i avsnitt 1.2.4, där jag
hävdade att den avgörande skiljelinjen är denmellan den gravida respektive icke-
gravida kroppen, är att kropp och kön inte nödvändigtvis är samma sak. Men vad
är då kön?

»Kön« är ett ord somgesmånga innebörder beroende på i vilket sammanhang
och på vilket sätt det används. »Kön« i exempelvis en lärobok i anatomi har and-
ra innebörder än det »kön« som diskuteras i en riksdagsdebatt om jämställdhet: i
det förra fallet rör det sig snarast omhonkön och hankön, honor och hannar; i det
senare om människor i mellanmänskligt samspel i ett större socialt eller samhäl-
leligt sammanhang. Ofta förhåller sig de olika innebörderna av kön på så sätt att
(1) kön uppfattas som två av naturen givna och ömsesidigt uteslutande kategorier
som (2) ligger till grund för de skillnader somkanobserveras imänniskors beteen-
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den på individnivå och i strukturella skillnader på samhällsnivå. Detta förutsätter
en förståelse av kön som dels biologiskt givet, dels historiskt–kulturellt givet. Ofta
används benämningarna kön respektive genus, där kön syftar på det av naturen
givna könet och genus på det historiskt, kulturellt och socialt konstruerade könet.

Denna distinktion mellan biologiskt kön och historiskt–kulturellt genus är
dock problematisk. För det första är den psykologiska forskning som i närma-
re ett och ett halvt sekel intresserat sig för könsskillnader och vad som utmärker
män och kvinnor i deras särart entydig på det sättet att variationen inom grup-
perna som regel är avsevärt större en variationen mellan dem, vilket talar mot
antagandet att det rör sig om två distinkta kategorier, åtminstone vad gäller ob-
serverbara beteenden.93 För det andra är det inte alldeles uppenbart vilket krite-
rium som skall användas för att särskilja kategorierna män och kvinnor. Är det
könsorganens utformning, de reproduktiva funktionerna, förekomsten av x el-
ler y-kromosom, eller något annat?94 Vad som demarkerar könen varierar också
mellan olika kulturer.95 För det tredje är också det som uppfattas som naturgivet
och biologiskt kulturellt och historiskt avhängigt, vilket till exempel sociologen
Alan Petersen visar i sin studie av anatomiska läroböckers historia.96

Min egen ingång till frågor om kropp, kön och genus är i linje med en feno-
menologisk eller kontinental tanketradition.97 I kontrast till distinktionenmellan
biologiskt kön och historiskt–kulturellt genus utgår denna tanketradition från di-
stinktionen mellan kroppen som biologisk faktum och den levda kroppen, mellan
kroppen som objekt och kroppen som subjekt. Dessa två är, åtminstone när det
gäller den egna kroppen, oupplösligt förbundna.Min egen kropp kan vara ett ob-
jekt förmin uppmärksamhet ochmitt intresse samtidigt somdet är den subjektivt
levda kropp genom vilken denna uppmärksamhet förmedlas.

Här kan också särskiljas den upplevda kroppen och det kroppsliga upplevan-
det. Det förra ärmin egen kropp som framträder när jag riktarmin uppmärksam-

93 Se t. ex. Magnusson och Marecek, Genus och kultur i psykologi.
94 För en problematisering av den »naturgivna« indelningen i två kön, se t. ex. Anne Fausto-Sterling,

»The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough«, The Sciences 33, nr. 2 (1993): 20–24;
Anne Fausto-Sterling, »The Five Sexes, Revisited«, The Sciences 40, nr. 4 (2000): 18–23.

95 Se t. ex. Britt-Marie Thurén, »Om styrka, räckvidd och hierarki, samt andra genusteoretiska be-
grepp«, Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr. 3–4 (1996): 69–85.

96Alan Petersen, »Sexing the Body: Representations of Sex Differences in Gray’s Anatomy, 1858 to
the Present«, Body & Society 4, nr. 1 (1998): 1–15.

97 Se avsnitt 3.3.2 på sidan 68; några av de texter jag här grundarmig på är Sandra Lee Bartky, »Toward
a Phenomenology of Feminist Consciousness«, Social Theory and Practice 3, nr. 4 (1975): 425–
439; Sandra Lee Bartky, »On Psychological Oppression«, i Philosophy and Women, red. Sharon
Bishop ochMarjorieWeinzweig (Belmont, CA:Wadsworth, 1979), 33–41; Simone de Beauvoir,Det
andra könet (Stockholm: Norstedts, 2002); Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, övers.
William Fovet (Göteborg: Daidalos, 1997); Sara Heinämaa, Toward a Phenomenology of Sexual
Difference: Husserl, Merleau-Ponty, Beauvoir (Lanham: Rowman & Littlefield, 2003); Toril Moi,
What is a Woman?: And Other Essays (New York: Oxford University Press, 1999).
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hetmot den, till exempel när jag känner efter omdet fortfarande värker i knät, det
senare är den kropp genom vilken världen breder ut sig framför mig ochmed vil-
ken jag också interagerar med denna värld. I det kroppsliga upplevandet hamnar
den upplevda kroppen i skymundan. Jag kan inte se ögonen som ser världen och
jag känner inte handen som berör den; »i den mån som min kropp ser eller berör
världen kan den alltså varken ses eller beröras«.98 Men om jag ärmycket trött och
ögonen svider när jag betraktar världen, eller om handen har ett sår som gör att
varje beröring känns som nålstick, blir den upplevda kroppen närvarande också
i det kroppsliga upplevandet. Och omvänt: om kroppen till exempel är påverkad
av sjukdompåverkas också det kroppsliga upplevandet. Trappan som annars bara
leder upp till nästa våning framstår som ett oöverstigligt hinder; världen krymper
till sjuksängen och dess omedelbara närhet, och så vidare.99

Den levda kroppen är inte enbart av naturen given, utan också kulturellt och
historiskt avhängig.100 Hur kroppen är beskaffad har betydelse för såväl upplevel-
sen av kroppen som för det kroppsliga upplevandet. En kropp som varje månad
menstruerar eller en kropp som är så beskaffad att man kan stå och kissa har
förstås betydelse, men det gäller också många andra aspekter av kroppens kon-
stitution. Om jag är kort kan den översta hyllan höra till »världen utom räckhåll«,
om jag ärmycket lång kan dörrkarmens överstycke – somde flesta sällan eller ald-
rig uppmärksammar – vara en smärtsam realitet. Den röda bollen i gräset lockar
min uppmärksamhet om jag har fullt färgseende, men är svår att hitta om jag är
röd–grön-färgblind. Kön är inte nödvändigtvis den mest avgörande aspekten av
den levda kroppen.

Kön är däremot en fundamental vattendelare, åtminstone i västvärlden,101
vilket gör att kroppen – såväl andras kroppar som den egna, levda kroppen –
tenderar att uppfattas som antingen en manskropp eller en kvinnokropp. Där-
med kommer också upplevelsen av det kroppsliga att hänga samman med före-
ställningar inte bara om vad som är typiskt och lämpligt för manskroppar och
kvinnokroppar, utan också med föreställningar om manligt och kvinnligt. Kön
kan alltså inte förstås som en naturgiven, biologiskt determinerad kategori, men
heller inte som något självvalt eller historiskt och kulturellt determinerat:

Även om vår biologi är fundamental för hur vi finner oss i världen, kan in-
te biologiska fakta i sig säga någonting om vad vilken innebörd eller vilket

98Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, 43.
99 Jan Hendrik van den Berg, The Psychology of the Sickbed (Pittsburgh: Duquesne University Press,

1966); Jan Hendrik van den Berg, A Different Existence: Principles of Phenomenological Psychopat-
hology (Pittsburgh: Duquesne University Press, 1972).

100 För ett resonemang kring detta med utgångspunkt i Merleau-Ponty och de Beauvoir, se Moi, What
is a Woman?

101 Se t. ex. Alan Petersen, »Research on Men and Masculinities: Some Implications of Recent Theory
for Future Work«, Men and Masculinities 6, nr. 1 (2003): 54–69.
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värde de får för individen eller för samhället. Samtidigt kan inte biologiska
fakta placeras utanför det mänskliga meningsgivandet [the realm of mea-
ning]. För de Beauvoir och Merleau-Ponty är kroppen i grunden tvetydig:
den är samtidigt föremål för naturlagar och mänskligt meningsgivande,
och den kan aldrig reduceras till endera av dem. Eftersom kroppen varken
är ren natur eller ren mening kommer varken empirism eller idealism nå-
gonsin kunna få grepp om den mänskliga existensen. När Merleau-Ponty
hävdar att »människan är en historisk idé«, försöker han inte avvisa na-
turen, utan tvärtom vidga vår förståelse av vad naturen är. Han förkastar
scientismens och empirismens naturbegrepp och vidhåller att också natu-
ren hör till meningsgivandet [belongs to the order of meaning]102

Vilka implikationer får denna förståelse av kön när det gäller graviditet, för-
lossning, föräldraskap och så vidare? Här finns en oöverstiglig kroppslig gräns,
men som jag nämnde i avsnitt 1.2.4 är gränsområdet inte alltid så tydligt, och
gränsen sammanfaller inte nödvändigtvis med den mellan man och kvinna. Lik-
väl sker detta i ett spänningsfält mellan historiskt och kulturellt avhängiga in-
nebörder av kön, innebörder som har stor betydelse för hur vi finner oss i värl-
den som könade, kroppsliga varelser. Pluralformen »innebörder« är här viktig:
det finns inte en föreställning om män och kvinnor, mäns och kvinnors krop-
par, manligt och kvinnligt föräldraskap, utan många. Här samsas föreställningar
om kvinnors naturgivna förmåga att ta hand om spädbarn ochmäns oförmåga att
göra detsamma med föreställningar om specifikt manliga föräldraförmågor (som
att vara den som bryter mor–barn-symbiosen) med föreställningar om män och
kvinnor som i princip likvärdiga föräldrar med undantag för det rent kroppsliga.
Det är alla dessa innebörder av kön som så att säga »sätts i spel« när människor
väntar barn, när de talar om och planerar för det framtida föräldraskapet, när de
överväger vem som skall vara föräldraledig och hur länge, och – vilket här är av
intresse – när de möter barnmorskor och annan sjukvårdspersonal på barnmors-
kemottagningen, på specialistmödravården, på förlossningsavdelningen och bb-
avdelningen.

1.5 Kulturpsykologi

Det är ett anmärkningsvärt faktum att man under de 120 år som psykologin exi-
sterat som självständig akademisk disciplin inte lyckats enas om vad som egent-
ligen utgör psykologins studieobjekt. Vetenskapsakademiens nationalkommitté
för psykologi definierar ämnet som »ett systematiskt utforskande av människors
upplevelser och beteenden«103 men klargör samtidigt att psykologin gränsar till

102Moi, What is a Woman?, 69.
103 »Psykologiämnet«, Kungliga vetenskapsakademien, Nationalkommittén för psykologi, 23 novem-

ber 2015, senast hämtad 4 april 2016, http://sncfp.psychology.su.se/amnet/.
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sociologi, pedagogik, antropologi, lingvistik, neurovetenskap, psykiatri, biologi,
fysiologi och praktiskt taget varje disciplin som studerar människor; den akade-
miska psykologin har, sedan den etablerades på 1880-talet, befunnit sig i ett (ofta
konfliktfyllt) gränsland mellan samhällsvetenskap, humanvetenskap och natur-
vetenskap.104 Dagens akademiska psykologi spänner inte bara över så vitt skil-
da områden som organisationspsykologi, personlighetspsykologi och psykofysik
utan inrymmer också flera olika skolbildningar såsom kognitivistisk, diskursiv
och humanistisk psykologi. Här skall jag inte närmare gå in på dessa olika skol-
bildningar, utan bara klargöra att jag finner min utgångspunkt i vad som i vid
bemärkelse kan benämnas kulturpsykologisk forskning. Med detta avses

sådana [psykologiska] perspektiv som betraktar psykologiska processer så-
som »medvetandet« [the mind] och »självet« [the self ] som sociokulturellt
konstituerade fenomen – det vill säga uppkommna ur kultur och samhäl-
le, i motsats till blott förmedlade av kultur och samhälle. Dessa konstituti-
va ansatser till psykologi förstår kognition, emotion, minne, identitet, per-
sonlighet och andra psykologiska begrepp som relationella företeelser som
uppstår ur interaktioner med andra i ett sociokulturellt sammanhang..105

Snarare än ett studium av kulturens inverkan på individens psykologiska fun-
gerande innebär kulturpsykologisk forskning ett studium av individens psykologi
med utgångspunkten att det psykologiska är historiskt och kulturellt konstituerat.
Det konstitutiva i det kulturpsykologiska perspektivet är viktigt eftersom det in-
nebär (1) att det psykologiska sträcker sig bortom den omedelbara intersubjektiva
situation i vilken människors upplevelser och beteenden studeras, mot den »bak-
grund« av kulturellt och historiskt förmedlade förståelser som gör såväl beteen-
den som upplevelser begripliga, (2) att det psykologiska, såsom kulturellt och hi-
storiskt avhängigt, är i ständig förändring. Det sistnämnda innebär också att den
akademiska psykologin förändrar det den studerar, något som filosofen Alasdair
MacIntyre träffande formulerar:

Psykologin är inte bara studiet av människors tänkande, kännande, hand-
lande och samspelande med varandra: den har i sig – precis som övriga
människovetenskaper – frambringat nya sätt att tänka, känna, handla och
samspela. Vi vanligamänniskor sompsykologin studerar är inte längre rik-
tigt samma vanligamänniskor somvi var innan så ovanligamänniskor som
William James och Freud och Köhler och Piaget. Psykologer har tolkat den

104Daniel N. Robinson, An Intellectual History of Psychology, 3:e utg. (Madison, WI: University of
Wisconsin Press, 1995).

105 Susanne R. Kirschner och Jack Martin, »The Sociocultural Turn in Psychology: An Introduction
and an Invitation«, i The Sociocultural Turn in Psychology: The Contextual Emergence of Mind and
Self, red. Suzanne R. Kirschner och Jack Martin (New York: Columbia University, 2010), 1.
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mänskliga världenmed varierande (ibland frapperande) framgång; men de
har varit systematiskt framgångsrika i att förändra den.106

Det kulturpsykologiska forskningsfältet är brett med flera olika inriktningar
och utgångspunkter. Hit räknas exempelvis den diskursiva psykologin,107 vissa
socialkonstruktionistiska inriktningar108 och hermeneutiska ansatser.109

Ett kulturpsykologisk perspektiv tarvar också ett klargörande av vad somme-
nas med »kultur«. Här kan antropologen Clifford Geertz ofta citerade definition
vara tillämplig:

Eftersom […] jag tror att människan är ett djur som svävar i betydelsevävar
som hon själv har vävt, tänker jag mig att kultur är just dessa vävar.110

I en mer snäv bemärkelse ansluter avhandlingen till en fenomenologisk för-
ståelse av psykologi och psykologisk forskning. I den fenomenologiska tanketra-
ditionen kan »kultur« förstås som det den senare Husserl benämnde livsvärlden
(ty. die Lebenswelt). Detta är förvisso ett mångtydigt och komplext begrepp hos
Husserl, men Christian Beyer ger det en tilltalande och lättbegriplig tolkning:

Begreppet »livsvärld« avser det sätt sommedlemmar av en eller flera sociala
grupper (kulturer, språkgemenskaper) använder för att strukturera världen
i objekt.111

Fenomenologin som tranketradition återkommer jag till i avsnitt 3.3.2.
106Alasdair MacIntyre, »How Psychology Makes Itself True – Or False«, i A Century of Psychology as

Science, red. Sigmund Koch och David Leary (New York: McGraw-Hill, 1985), 897, min översätt-
ning.

107 Se t. ex. Derek Edwards, Discourse and Cognition (London: SAGE, 1997); Magnusson och Mare-
cek, Genus och kultur i psykologi; Eva Magnusson och Jeanne Marecek, »Sociocultural Means to
Feminist Ends: Discursive and Constructionist Psychologies of Gender«, i Kirschner och Martin,
The Sociocultural Turn in Psychology, 88–110; Jonathan Potter och Margaret Wetherell, Discourse
and Social Psychology: Beyond Attitudes and Behaviour (London: SAGE, 1987).

108Kenneth J. Gergen, »Social Psychology as History«, Journal of Personality and Social Psychology
26, nr. 2 (1973): 309–320; Kenneth J. Gergen, »The Social Constructionist Movement in Modern
Psychology«, American Psychologist 40, nr. 3 (1985): 266–275; Rom Harré, »Public Sources of the
Personal Mind: Social Constructionism in Context«, i Kirschner och Martin, The Sociocultural
Turn in Psychology, 31–44; John Shotter, »Inside Our Lives Together: Neo-Wittgensteinian Con-
structionism«, i Kirschner och Martin, The Sociocultural Turn in Psychology, 45–67.

109 Frank C. Richardson och Blaine J. Fowers, »Hermeneutics and Sociocultural Perspectives in
Psychology«, i Kirschner och Martin, The Sociocultural Turn in Psychology, 113–136; Jeff Sugar-
man och Jack Martin, »Agentive Hermeneutics«, i Kirschner och Martin, The Sociocultural Turn
in Psychology, 159–179.

110Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays (New York: Basic Books, 1973), 4;
citerad och översatt av Magnusson och Marecek, Genus och kultur i psykologi, 57.

111Christian Beyer, »Edmund Husserl«, i The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2015, red.
Edward N. Zalta (2015), min översättning.
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1.6 Tolkande forskning

Den här avhandlingen hör hemma i den forskningstradition som brukar benäm-
nas tolkande forskning.112 I det följande skall jag först nämna något om vad som
karaktäriserar all forskning, därefter vad som är specifikt för tolkande forskning.

All vetenskaplig forskning består av en kreativ och reflexiv pendling mellan
observationer av någonting och de teorier genom vilka vi försöker förstå eller
förklara observationerna. En observation (av latinets observātiō, »betraktande,
uppmärksammande, övervakande«) är ett noggrant och uppmärksamt iakttagan-
de eller resultatet av densamma: mätvärden, ljudupptagningar av samtal, texter,
och så vidare. Teorier (av grekiskans theoría, θεωρία, »betraktande, begrundande,
spekulation«) är språkliga utsagor eller berättelser som gör anspråk på att redogö-
ra för och förbinda flera observationer, vanligen genom att hänvisa till allmänna
principer eller lagar som sträcker sig bortom de enskilda observationerna.

All forskning utgår på ett eller annat sätt från tidigare forskning och teoribild-
ning. Teorier kan vara något forskaren vill bekräfta eller kullkasta genom syste-
matiska observationer, men teorier kan också utgöra ett slags »linser« genom vil-
ka man kan betrakta välbekanta fenomen och få syn på sådant man inte tidigare
sett. Oavsett vilket, är det vetenskapliga tillvägagångssättet alltid systematiskt och
transparent: det är systematiskt eftersom urval av forskningsdeltagare, observa-
tioner och analys av det insamlade materialet är noga övervägt och planerat och
det är transparent eftersom alla dessa överväganden och tillvägagångssätt nog-
grant redovisas. Det är på det systematiska och transparenta tillvägagångssättet
som forskarens kunskapsanspråk kan bedömas trovärdigt eller giltigt.

För att observationer skall kunna infogas i en teoretisk förståelseram, måste
de ges en viss innebörd eller mening. All forskning inbegriper därför någon form
av tolkning (översättning) eller interpretation (av latinets interpretātiō, »översätt-
ning, förklaring, utläggning, meningsgivande«); observationer är i sig tolkade i
och med att de givits en viss innebörd. Teorier är i sig ett sätt att ge observa-
tionerna ytterligare innebörder och bjuder därmed ett visst sätt att förstå dem.
Detta gäller även inom den psykologiska forskningstradition där mätvärden av
olika slag ligger till grund för statistiska procedurer. Mätvärden – siffror, bok-
stäver, symboler – ges vissa innebörder när de antas representera de egenskaper
eller teoretiska begrepp man avser mäta; i sig själva är mätvärden betydelselösa.
Det systematiska tillvägagångssättet ligger i de standardiserade procedurerna för
mätning och statistisk analys; det är dessa som utgör kittet mellan observation
och teori.

I tolkande forskning sker tolkning kontinuerligt genom hela forskningspro-
cessen: under intervjuer, i transkribering, i analysarbetet och inte minst också i

112Magnusson och Marecek, Genus och kultur i psykologi, kap. 6–7.

33



Kapitel 1: Inledning

själva skrivandet av forskningsrapporten. Detta är ett systematiskt och omsorgs-
fullt arbete som följer en viss arbetsgång, men är inte och kan inte heller vara
standardiserat på samma sätt som vid statistisk inferens. Analysarbetet i tolkan-
de forskning bär den hermeneutiska cirkelns särdrag i en ständig pendlingmellan
del och helhet; mellan de små enheternas (meningar, ord, uttryck, ordval) inbör-
des relation och deras relation till större enheter (enskilda berättelser, intervjun
som helhet, kulturellt och historiskt förmedlade föreställningar); mellan det sag-
da och teorier om det sagda; mellan »observation« och teori. Till sin hjälp har
forskaren ofta analytiska begrepp som hjälper honom eller henne att finna en sys-
tematisk arbetsgång i tolkningsarbetet. Denna pendling fortgår tills de det sagda
finner mening i teori och teori finner mening i det sagda som exempla. Uttryckt
på ett annat sätt: den tolkande forskningens pendling mellan »observation« och
teori fortgår tills erforderlig »goodness-of-fit« uppnåtts.

Om en forskningsfråga bäst besvaras med exempelvis en kvasiexperimentell
studie eller en tolkande intervjustudie är avhängigt själva frågan. Frågor som på
ett eller annat sätt berör kvantifieringar (mätvärden av olika slag) och implicerar
anspråk på att generalisera till olika populationer kan bara besvaras med hjälp av
någon form av statistisk inferens. Frågor som rör människors upplevelser, deras
skäl att handla på det ena eller det andra sättet eller hur det uppfattar en viss före-
teelse eller ett visst fenomen besvaras som regel bäst med någon form av tolkande
forskningsansats. Ofta görs en åtskillnad mellan »kvantitativa« och »kvalitativa«
forskningsmetoder, men detta är missvisande eftersom det är forskningsfrågan,
inte vilket slag av data som skall analyseras, som här är det avgörande.113

1.7 Författarens bakgrund

Liksom många doktorsavhandlingar började den här någon helt annanstans än
där den sedermera slutade. När jag påbörjade intervjuandet av de pappor som
deltar i studien var intemitt syfte att fråga ommötetmedmödrahälsovården, utan
det ursprungliga forskningsintresset handlade om mäns föräldrablivande, mer
precist mäns föräldrablivande där detta föräldrablivande på ett eller annat sätt
upplevts som »problematiskt« eller »svårt«. I praktiken innebar det att praktiskt
taget alla pappor hade något att berätta; få är de föräldrar vars föräldrablivande
inte kantats av ett enda »problem« eller en enda »svårighet«.

Redan efter ett par intervjuer fann jag att mötet med mödrahälsovården och
förlossningsvården dök upp i varje intervju. Det var inte alltid något som för-
tjänade benämningen »svårighet«, men väl som något som »skavde« i männens

113Rodney Åsberg, »Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen:
det kvalitativa–kvantitativa argumentets missvisande retorik«, Pedagogisk forskning i Sverige 6, nr.
4 (2001): 270–292.
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berättelser om sitt föräldrablivande. Detta gjorde att jag i efterföljande intervju-
er särskilt frågade papporna om detta om de inte själva tog upp det. Min ur-
sprungliga plan var att avhandlingen skulle utgöra en fenomenologisk undersök-
ning av föräldraskap förstått som en »värld« eller »meningshorisont«,114 i mångt
och mycket samma ansats som Matthew Ratcliffe tillämpar på »depression«.115
När mötet med mödrahälsovården dök upp som ett intressant sidospår tänkte
jag först ägna ett kapitel åt detta, men det visade sig sedermera att stoffet till detta
kapitel växte och blev mer än tillräckligt för en hel avhandling. Således övergav
jag den fenomenologiska livsvärldsanalysen och gjorde blivande pappors möte
med mödrahälsovården till avhandlingens huvudtema.

Mitt ursprungliga intresse för föräldrablivandets eventuella svårigheter bott-
nade också i mina egna erfarenheter av att bli förälder. Att bli förälder var för mig
en avsevärt svårare omställning än jag själv hade anat. Mina egna erfarenheter
av mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården får dock betraktas som
oproblematiska. Med undantag för en barnmorska som i början av förlossnings-
skedet ville skicka hem mig från förlossningsavdelningen (inte helt olikt Carls
och Filips berättelser i kapitel 8) har jag inte upplevt mig besvärande »utanför
och osynlig«.

1.8 Avhandlingens disposition

Som jag redan nämnt har jag valt att disponera avhandlingen på så sätt att jag
redan här i inledningen presenterar avhandlingens huvudsakliga slutsatser (av-
snitt 1.3 på sidan 22). I kapitel 2 presenterar jag den intervjustudie som ligger till
grund för avhandlingen samt några reflektioner kring intervjuer som forsknings-
metod och intervjuande som forskningshantverk. Kapitel 3 är en djupdykning i
berättelsens och berättandets särart betraktat ur ett filosofiskt perspektiv. Den
filosofiskt ointresserade läsaren skulle möjligen kunna hoppa över detta kapitel
och gå direkt på kapitel 4, som i detalj redogör för hur det analytiska arbetet gått
till; även om kapitel 3 klargör de meta-teoretiska förutsättningarna för kapitel 4,
är det strängt taget inte nödvändigt för att förstå den narrativa analys som pre-
senteras i kapitel 5 till 9.

Kapitel 5 kompletterar redogörelsen av mödrahälsovårdens organisation och
uppdrag från avsnitt 1.1 genom att belysa mödrahälsovården som institution be-
traktad ur den blivande pappans perspektiv så som det framträder i intervjuerna.

114 För en relativt lättläst introduktion till de fenomenologiska begreppen »livsvärld« och »menings-
horisont«, se Sebastian Luft, »Husserl’s Phenomenological Discovery of theNatural Attitude«,Con-
tinental Philosophy Review 31 (2 1998): 153–170.

115MatthewRatcliffe, Experiences of Depression: A Study in Phenomenology, International Perspectives
in Philosophy and Psychiatry (Oxford University Press, 2015).
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Kapitel 6 behandlar särskilt den kritik av mödrahälsovården som några de inter-
vjuade papporna gav uttryck för. Anledningen till att den presenteras redan som
det andra empiriska kapitlet har att göra med att det i denna kritik kan skön-
jas två tankefigurer – ett könat »jämställdhetsperspektiv« och ett könsirrelevant
»föräldraperspektiv« – som är av stor betydelse för förståelsen av de efterföljan-
de kapitlen och också nyckeln till den slutsats som jag förde fram i avsnitt 1.3.
Därefter följer de empiriska kapitlen i tur och ordning: kapitel 7 om ultraljudsun-
dersökningen, kapitel 8 om förlossningen och kapitel 9 om vistelsen på bb (eller
utebliven bb-vistelse för de pappor som inte kunde beredas plats över natten).

Kapitel 8 utgör avhandlingens huvudsakliga analytiska kapitel. I detta presen-
terar jag de tio intervjuade pappornas berättelser om förlossningen, de flesta av
dem långa, detaljrika och känslomässigt laddade. Eftersom jag inte brutit ned be-
rättelserna i tematiserade smådelar utan presenterar dem i stort sett i sin helhet,
varvade med omsorgsfullt genomförda analyser, är kapitel 8 mycket långt, drygt
50 sidor. Analysen berör inte bara de positioner som utgör avhandlingens huvud-
sakliga slutsats, utan också aspekter av berättandet som sådant, dess förhållande
till förlossningen såsom tidsligt förlopp, och så vidare.

Kapitel 10 är ett kapitel med teoretiska anspråk. Här för jag samman den
fenomenologiskt–hermeneutiska förståelse av berättande och berättelser som jag
tecknar i kapitel 3 med begreppet subjektsposition och försöker illustrera hur
kulturellt förmedlade berättelser är tillgängliga i upplevandets här-och-nu som
ett slags »former« för upplevandet, »former« som får konsekvenser för huruvida
något upplevs som »normalt« eller »onormalt«.

Till sist, kapitel 11 summerar slutsatserna från de föregående empiriska ka-
pitlen och fördjupar den slutsats som i avsnitt 1.3 endast getts en preliminär ut-
formning.
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2
Informanter och intervjuer

I detta kapitel redogör jag för hur studien genomfördes med avseende på urval,
intervjuer och transkribering. Det analytiska arbetet redovisas i kapitel 4.

2.1 Rekrytering av informanter

Som brukligt är när det gäller tolkande forskning sökte jag informanter som ha-
de något att berätta om den företeelse jag var intresserad av.1 Som jag nämnde i
avsnitt 1.7 var det ursprungliga forskningsintresset vidare än demötenmedmöd-
rahälsovården som står i centrum för denna avhandling. Jag sökte därför pappor
som på ett eller annat sätt upplevt svårigheter längs resan till föräldraskapet.2
Rekryteringen skedde genom anslag på förskolor, internetforum för föräldrar,
Twitter och blogg.3

När papporna hörde av sig, bad jag dem att skriva några rader om hur det var
att bli förälder för att bättre kunna avgöra om det de ville berätta var i linje med

1 En informant informerar forskaren om det denne är intresserad av – därav benämningen »infor-
mant«; se Eva Magnusson och Jeanne Marecek, Genus och kultur i psykologi: teorier och tillämp-
ningar (Stockholm: Natur & Kultur, 2010).

2 Föräldrablivandet som »resa« var en metafor jag inledningsvis lutade mig mot
3 Stefan Björk, »Efterlysning: pappor som vill prata om hur det är att bli och vara pappa«, Psykologi-
doktoranden (blogg), 21 feburari 2012. http://psykologidoktoranden.blogspot.se/2012/02/
efterlysning-pappor-som-vill-prata-om.html
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mitt forskningsintresse, men till syvende och sist var det de praktiska omstän-
digheterna – att hitta en lämplig tid och plats för intervjun – som avgjorde vilka
pappor jag intervjuade. Omkring 20 pappor hörde av sig. Efter tio genomförda
och transkriberade intervjuer började jag känna igen berättelserna och jag gjor-
de därför bedömningen att fler intervjuer inte nödvändigtvis skulle ge så mycket
nytt; också detta är det gängse tillvägagångssättet i tolkande forskning.4

2.2 Intervjuer

Intervjuerna genomfördes som regel på en av informanterna vald plats: fyra in-
tervjuer genomfördes på informantens arbetsplats, tre i hemmet och tre i uni-
versitetsmiljö. Frågan om föräldrablivandets »svårigheter« var vagt formulerad:
»En del upplever att det är svårt att leva upp till dagens pappaideal, eller att små-
barnslivet är betydligt mer påfrestande än väntat.« Få – om någon – upplever för-
äldrablivandet som helt problemfritt, vilket innebar att formuleringen om »svå-
righeter« snarare än ett inklusions- eller exklusionskriterium utgjorde ett slags
»innehållsdeklaration« om vad intervjun skulle handla om.

Som underlag för intervjuerna använde jag en intervjuguide vars främsta syf-
te var att stötta informantens berättelse om att bli pappa. Denna bestod av fyra
delar. Den första utgjordes av några inledande bakgrundsfrågor rörande famil-
jesituation, ålder, sysselsättning, och så vidare. I den andra delen, som utgjorde
intervjuns huvudfråga, förklarade jag att jag var intresserad av informantens »be-
rättelse om hur det är att bli förälder«, att »förälder« och »föräldraskap« kan bety-
da många saker och att jag därför ville höra hur informanten »själv tänker kring
föräldrar och föräldraskap«. Därefter lämnade jag över till informanten med en
öppen fråga om var dennes egen berättelse börjar och implicerade därmed att jag
förväntade mig ett kronologiskt berättande.

Efter informantens berättelse om att bli förälder följde jag upp med ett antal
kompletterande eller fördjupande frågor som berörde situationer där informan-
ten kände sig som en »bra« respektive »misslyckad« förälder, frågor om vardags-
tillvaron och hemarbete,5 om det fanns några särskilda »vändpunkter« i föräld-
rablivandet och om informanten hade några förebilder för sitt föräldraskap. Jag
bad också informanten att göra jämförelser med andra föräldrar. Intervjun av-
slutades med några frågor om hur det var att bli intervjuad och om informanten
möjligen hade några bekanta som jag skulle kunna intervjua.6

4Magnusson och Marecek, Genus och kultur i psykologi, 103.
5Denna del av intervjuguiden hämtades i stora drag från Eva Magnusson, Hon, han och hemmet:
genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i Nordiska barnfamiljer (Stockholm: Natur & Kultur,
2006).

6Den s. k. »snöbollsmetoden«, se Magnusson och Marecek, Genus och kultur i psykologi, 104.
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Intervjuguiden modifierades några gånger mellan de första intervjuerna som
en följd av vad somdök upp i dem, vilket också det är något som ofta förekommer
inom tolkande forskning.7 Den förändring som är av störst relevans för avhand-
lingen är att jag lade till några frågor på slutet om mötet med mödrahälsovård
och förlossningsvård i den händelse informanten själv inte tog upp det under in-
tervjun. Det var dock bara en av informanterna som berättade så lite om detta att
jag behövde ställa frågan.

2.3 Informanter

I det följande skall jag kortfattat presentera de tio pappor jag intervjuade och ge ett
komprimerat sammandrag av deras berättelser. Dessa »vinjetter« kan tjäna som
minnesstöd i läsningen av kapitel 5 till 10 där för det mesta endast korta utdrag
ut intervjuerna redovisas. Det kan vara värt att känna till att även om papporna
fått fingerade namn med alfabetets tio första bokstäver som initialer, är det inte i
den ordningen jag gjorde intervjuerna.

Anders

Anders var vid intervjutillfället 33 år gammal, giftmedAnna ochpappa till Adam,
4 år. Han hade nyss fullföljt sin gymnasieutbildning på komvux och studerade
vid högskola samtidigt som han körde taxi. Han hade tidigare haft flera olika
tekniskt–mekaniska yrken. Familjen bodde i en hyreslägenhet i en stad i norra
Sverige.

Anders berättade att deras första graviditet slutade med missfall. Missfallet
konstaterades efter att Anna fått magsmärtor och de åkt in till akuten (avsnitt 7.4
på sidan 134). Anders berättelse om den andra graviditeten och sonens födelse
handlade framför allt om diskrepansen mellan hans förväntningar och verklig-
heten: den överväldigande kärlek som borde överväldigat honom i samma ögon-
blick som sonen föddes uteblev (kärleken kom så småningom, men den lät dröja
på sig). Den uteblivna kärleken var det enda Anders berättade om förlossningen
(avsnitt 8.9 på sidan 185).

Anders uppgav att han deltog i studien eftersom han tyckte att »man bör tala
lite mer om [svårigheter] för att underlätta för dom som skall bli mammor och
pappor«. De svårigheter Anders syftade på var dels missfallet, dels den överväl-
digande kärleken till det nyfödda barnet som uteblev.

7 Ibid., 102.
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Björn

Björn var vid intervjutillfället 32 år gammal, gift med Bodil och pappa till Benny
(2 år) och Beatrice (½ år). Efter gymnasiet arbetade Björn några år inom till-
verkningsindustri, men hamnade sedan inom dagligvaruhandeln. Vid intervju-
tillfället arbetade han som ansvarig för en avdelning i en livsmedelsbutik. Bodil
arbetade också inom dagligvaruhandel. Familjen bodde i ett radhus i en stad i
norra Sverige.

Björn berättar att han och Bodil länge försökte bli gravida och de till slut tog
kontakt med en fertilitetsklinik. Bodil hann dock bli gravid innan de blev ditkal-
lade. Även om Björn inte berättade mycket från förlossningen, framgick att det
för honom var en omvälvande upplevelse (avsnitt 8.10 på sidan 186). Björn hör
till de pappors om inte kunde beredas plats på bb-avdelningen, något som han
uppfattade som »förlegat« (avsnitt 9.4 på sidan 198).

Min intervju med Björn kändes besvärad och tvungen. Jag fick intrycket att
Björn var förlägen och obekväm. Han svarade mer på frågor än berättade själv-
mant och han mötte sällan min blick. Min gissning är att detta har att göra med
att jag i början av intervjun ifrågasatte hans motiv att delta i studien; detta åter-
kommer jag till i avsnitt 2.5.1.

Carl

Carl var vid intervjutillfället 29 år gammal, sambo med Cecilia och pappa till
Cornelia (2 år) och Caroline (1 år). Carl högskolestudier kom av sig när han blev
pappa och han arbetade nu som taxichaufför. Familjen bodde i en hyreslägenhet
i en stad i norra Sverige.

Carl berättade att den första graviditeten visserligen inte var oönskad, men
väl oväntad (avsnitt 5.1 på sidan 104). Han berättade utförligt och graviditeten,
om ultraljudsundersökningen (avsnitt 7.1 på sidan 126), om förlossningen (av-
snitt 8.3 på sidan 162). LiksomBjörn kunde Carl inte beredas plats över natten på
bb-avdelningen (avsnitt 9.3 på sidan 196). Han berättade också att förlossningen
var jobbig för både Cecilia och honom, att hon erbjöds stödsamtal inför andra
barnets födelse och att han själv kanske också hade behövt samtalsstöd, men ald-
rig sökt det.

Min intervjumedCarl kändes ledig och otvungen,mer somett förtroligt sam-
tal än ett uppstyrt frågande och svarande. Angående Carls motiv att ställa upp på
en intervju, uppgav han att det var för forskningens skull, men som jag diskuterar
i avsnitt 2.5.1 misstänker jag att vårt samtal för honom åtminstone delvis också
fyllde ett terapeutiskt syfte.
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David

David var vid intervjutillfället 37 år gammal, giftmedDenise och pappa till Dani-
el, 2 år gammal. Han arbetade som konsult inom it-branschen. Såväl David som
Denise hade studerat vid högskola. Familjen bodde i en bostadsrätt i en svensk
storstad.

David berättade att de länge försökt få barn men att det var först med assi-
sterad befruktning som Denise blev gravid. Graviditeten kantades av medicinska
komplikationer, vilket innebar att de gjorde fler besök på barnmorskemottagning
och sjukhus än vad som normalt är fallet. Den första ultraljudsundersökningen
fann han »bisarr«, dels för att barnmorskan eller obstetrikern inte hälsade på ho-
nom (avsnitt 7.5 på sidan 135), men också för att han inte kunde koppla ihop
det han såg på ultraljudsapparatens bildskärm med sitt framtida barn (avsnitt 7.6
på sidan 138). Davids berättelse om förlossningen hade en dramatisk inledning
– den startade oväntat när de befann sig på en skärgårdsö – men allt förlöpte
väl från det att de anlänt till förlossningsavdelningen (avsnitt 8.1 på sidan 145).
När David och Denise anlände till bb-avdelningen skar det sig dock ordentligt
mellan David och personalen och en stor del av intervjun handlade om denna
konflikt (avsnitt 9.5 på sidan 200); av de pappor jag intervjuade var David den
som var mest kritisk till mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården
(avsnitt 6.2 på sidan 119).

David uppgav att hans främsta skäl att delta i studien var att försöka »ändra
synen på pappor« i mödrahälsovård, förlossningsvård och bb-vård (detta disku-
terar jag vidare i avsnitt 2.5.1).

Erik

Erik var vid intervjutillfället 40 år gammal, gift med Elisabeth och pappa till fyra
barn: Emil (12 år), Elias (10 år), Elin (6 år) och Elsa (3 år). Han var egenföretagare
och arbetade som pr-konsult. Såväl Erik somElisabeth hade studerat vid högsko-
la eller universitet. Familjen bodde i en villa i en förort till en svensk storstad.

Erik berättade att det tredje barnets förlossning var mycket speciell eftersom
hanupplevde det somnågonting hanochElisabeth gjorde tillsammans (avsnitt 8.4
på sidan 173). Erik berättade också om hur äldsta sonen Emil på familje-bb kär-
leksfullt höll sin nyfödda lillasyster i famnen (avsnitt 9.2 på sidan 195).

Erik vävde samman sin berättelse om att bli och vara föräldermed berättelsen
om sin yrkesmässiga karriär; varje graviditet och varje barns födelse hängde ihop
med vilken arbetsplats och vilken position han haft vid tillfället. Hans intervju
utmärker sig också på det sättet att den genomgående är mycket positiv; sällan
eller aldrig nämner Erik några »svårigheter«. Erik var också den enda pappa jag
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särskilt behövde fråga om mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och bb-
vård eftersom det inte kom upp naturligt under intervjun.

Filip

Filip var vid intervjutillfället 38 år gammal, gift med Frida, pappa till Felix (7 år)
och Felicia (3 år). Han arbetade som journalist i en stad i norra Sverige. Såväl Filip
som Frida hade studerat vid högskola eller universitet. Familjen bodde i en villa
strax utanför nyss nämnda stad.

Filip berättade att beskedet att de väntade barn mer var ett konstaterande än
ett »YouTube-moment« och att det var en självklarhet att följas åt till barnmors-
kemottagningen (avsnitt 5.1 på sidan 104). I början av förlossningsskedet erbjöds
Frida att övernatta på förlossningsavdelningen, men Filip fann det oacceptabelt
att han skulle behöva åka hem; Filip var en av de pappor som uttryckligen kriti-
serade mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården (avsnitt 6.1 på si-
dan 116). Själva förlossningen var dock »komplikationsfri« och födelseögonblic-
ket var för Filip en närmast religiös upplevelse (avsnitt 8.2 på sidan 152). Filip hör
också till de pappor som erbjöds att övernatta på bb-avdelningen (avsnitt 9.1 på
sidan 194).

Filip uppgav att han ställde upp på en intervju dels för att han tycker om att
reflektera över sin tillvaro, dels för att han som journalist tycker att man bör ställa
upp och »bidra med svar på frågor«.

Gustav

Gustav var vid intervjutillfället 34 år gammal, skild frånGiselameddelad vårdnad
om sönerna Gabriel (5 år) och Gillis (3 år). Han arbetade som produktionsledare
inom tillverkningsindustrin. Innan separationen bodde familjen i en villa i en
stad i norra Sverige, men hade nu flyttat till varsin lägenhet.

Gustav berättade att den första graviditeten slutade med ett missfall, något
som var svårt både för honom och Gisela. Detta återspeglas i hans berättelse om
ultraljudsundersökningen (avsnitt 7.2 på sidan 129). Det första barnets födelse
var också en svår händelse för både Gisela och Gustav, eftersom den drog ut så
länge på tiden attman fattade beslut om akut kejsarsnitt (avsnitt 8.5 på sidan 176).
Gustav ochGisela separerade kort efter andra barnets födelse, och huvuddelen av
intervjun handlade om svårigheterna som följde på separationen.

Min intervju med Gustav är ett exempel på hur en intervju kan »starta om«.
När jag mot slutet av intervjun frågade om det var något mer som Gustav och jag
borde ha talat om, börjar han berätta igen, men den här gången mer personligt
och känslosamt.
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Hans

Hans var vid intervjutillfället 59 år gammal, gift med Helena och pappa till Han-
na (7 år) och Hampus (2½ år). Han arbetade som projektledare inom en indu-
strikoncern. Såväl Hans som Helena hade studerat vid högskola eller universitet.
Familjen bodde i en villa en stad i mellersta Sverige.

Hans berättade att det för honom var en självklarhet att varamed vid besöken
på barnmorskemottagningen, men han fann den särskilda pappagruppen under
föräldrautbildningen överflödig (avsnitt 5.2 på sidan 107). Förlossningen slutade
med ett urakut kejsarsnitt eftersom fostret inte kom igenom bäckenet (avsnitt 8.6
på sidan 179).

Hans presenterade sig som en »lite udda pappa« eftersom han hade passerat
50 när han blev pappa för första gången. I likhet med Erik var Hans berättelse
om föräldrablivandet och föräldraskapet sammanvävd med berättelsen om hans
yrkesmässiga karriär. Hans förlorade sig gärna i ganska långa utvikningar om
händelser och problem han stött på under sitt yrkesliv, och det var många gång-
er jag behövde föra honom tillbaka till samtalsämnet (detta ger jag exempel på i
avsnitt 2.5.2).

Isak

Isak var vid intervjutillfället 25 år gammal, separerad från Ida och pappa till Isa-
belle (2 år). Han arbetade med teknisk support och bodde i en lägenhet i en stad
i norra Sverige.

Isak berättade att graviditeten inte var planerad. Visserligen var det främst
Ida som ville behålla barnet, men Isak betraktade det som en självklarhet att man
»får ta ansvar för det man gjort«. Strax efter förlossningen hade Isak och Ida dock
separerat. Ett genomgående drag i Isaks berättelse är att han aldrig tycks ha fun-
nit en bekväm position i mötet med mödrahälsovården. Han berättade att han
upplevde sig som blott en »kompis som följer med« vid ultraljudsundersökning-
en (avsnitt 7.3 på sidan 132) och förlossningen återgav han som en alltigenom
obehaglig upplevelse (avsnitt 8.7 på sidan 181).

Under intervjun var Isak relativt fåordig utan att för den skull verka besvärad.
Jag fick mer intrycket att Isak återgav det kärnfulla och bemödade sig inte med
brodera ut berättelserna i onödan.

Johan

Johan var vid intervjutillfället 37 år, sambo med Juanita och pappa till Julia (4 år)
och Jacob (1 år). Familjen bodde i en lägenhet i en svensk storstad där han stu-
derade vid högskola samtidigt som han arbetade inom nöjesbranschen. Tidigare
hade han arbetat med administration och som musiker.
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Johan berättade att det var en självklarhet att följa med Juanita till barnmors-
kemottagningen, men att barnmorskan tycktes tro att han egentligen inte ville
det (avsnitt 5.2 på sidan 107). Han berättade också de, när det var dags för barnet
att födas, blev hänvisade till ett annat sjukhus och att personalen på det andra
sjukhuset inte kunde tyda remissen de fått vid det första sjukhuset. Detta lämna-
de Johan i en obekväm sits, eftersom han ville kunna lita på att personalen visste
vad de gjorde (avsnitt 8.8 på sidan 184).

Johan uppgav att han ställde upp på en intervju eftersom han sett min efter-
lysning och blev nyfiken på vad det hela handlade om. Min intervju med Johan
var en av demest krävande att transkribera, eftersom han talademycket fort sam-
tidigt som kvaliteten på ljudupptagningen var mycket dålig (lärdomen av detta
är att alltid använda mygga när man gör intervjuer).

2.4 Transkribering

De inspelade intervjuerna transkriberade jag till text (ett arbete som för övrigt är
avsevärt mer krävande än man kan tro). Detaljnivån på transkriberingen utgick
från principen att inte transkribera mer än vad som skall analyseras.8 Det inne-
bar att alla ord, de flesta utfyllnader som »hmm« och »öhm«, pauser, avbrott och
samtidigt tal transkriberades. I den mån det föreföll rimligt användes sedvanlig
interpunktion. För övrig notation användes en delmängd av konversationsana-
lytikern Gail Jeffersons symbolschema9 med några egna tillägg (se Tabell 2.1).

Här bör påpekas att också transkriberingsarbetet innebär tolkning. Detta är
kanske som mest tydligt när det gäller pauser i de inspelade intervjuerna. Ibland
är pauser på några tiondels sekunder avsiktliga och markerar slutet på en gram-
matisk sats och början på nästa och motsvarar skriftspråkets kommatecken eller
punkt beroende på sammanhang. Ibland kan pauser bero på att personen tän-
ker efter, att denne »söker efter ord« eller tvekar. Ibland kan pauser höra till ett
effektfullt berättande eller helt enkelt bero på att informanten gestikulerar med
händerna – sådant som inte syns på en ljudinspelning.

Huruvida en paus skall förstås som interpunktion, tankeverksamhet, tvekan
eller någonting annat blir en fråga om tolkning. Den tolkning som görs så att sä-
ga cementeras i den transkriberade texten och ligger till grund för det fortsatta
analysarbetet. Många gånger spelar det inte någon större roll, men då och då kan
en paus vara avgörande. Pauser, alltså det som inte sägs, kan vara lika menings-
bärande som det som sägs. Detta kan illustreras med ett utdrag ur min intervju

8 Eva Magnusson och Jeanne Marecek, Doing Interview-Based Qualitative Research: A Learner’s Gui-
de (Cambridge University Press, 2015).

9Gail Jefferson, »Glossary of transcript symbols with an introduction«, i Conversation Analysis: Stu-
dies From the First Generation, red. Gene H. Lerner (Amsterdam: John Benjamins, 2004), 13–31.
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Tabell 2.1: Symboler som användes vid transkriberingen av intervjuerna

(·) Kort paus. Noterades med kommatecken eller punkt om
pausen inföll mellan två grammatiskt fullständiga satser.

(—) Lång paus. Gränsen mellan kort och lång paus var i
mångt och mycket en bedömningsfråga utifrån
sammanhanget. Kompletterades med interpunktion om
pausen inföll mellan grammatiskt fullständiga satser.

= Ingen paus där man normalt förväntar sig paus.
| Avbrott eller stopp (noterat i slutet av ord).
[ ] Början respektive slut på överlappande tal.
[…] Ohörbart.
[Person: mhm] Inskjutna markörer som »hmm« och »jaha« från den

person som lyssnar.

med Johan där han för ett resonemang utifrånmin fråga om en pappa som enbart
ägnar sig åt sin familj och inte har några egna intressen eller hobbys (alltså som
traditionella föreställningar om hur en hemmafru skall vara) kan vara en »bra
pappa«:

Eller såhär, om det skulle vara en pappa som inte hade (—) som inte hade
dom intressena, alltså där intressena var familjen, alltså intresset var att vara
här, alltså deras intresse var att utveckla sina barn, uppfostra sina barn till
bästa människorna och liksom läsa på allting kring det (—) visst. Men jag
kan inte riktigt- jag vet inte. (—) Den- då skulle jag- jag vet inte- då skulle-
det känns ju som att då skulle man ju vara (—) socialt (·) missanpassad
nästan.

Den första pausen efter »eller såhär« har jag noterat som ett kommatecken
i stället för en kort paus. Det påverkar inte innebörden av det som sägs (»el-
ler såhär« är egentligen bara utfyllnad). Den första längre pausen, noterad med
(—), kan däremot inte göras om till ett kommatecken utan att samtidigt gå miste
om intrycket av att informanten »tänker efter« eller »söker efter ord«. Exemplen
som Johan därefter räknas upp skiljs åt med kommatecken, trots att pauserna är
knappt märkbara. Därefter gör Johan ännu en paus och gör några försök att på-
börja ett antal meningar som »huggs av« och direkt – utan paus – lämnar plats
för nästa mening eller ord, som om han söker efter den rätta formuleringen.

De två sista pauserna i exemplet är däremot mycket betydelsebärande. Johan
stannar upp och tycks tänka efter innan han säger »socialt«, därefter ytterligare
en kort paus innan han fortsätter med ordet »missanpassad«. Det är som om Jo-
han tvekar inför att använda uttrycket »socialt missanpassad«, och denna tvekan
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betyder samtidigt att det tämligen grova uttrycket »socialt missanpassad« måste
betraktas med försiktighet. Johan går förmodligen inte runt och kallar alla män
som gjort familj och barn till sitt livsprojekt som »socialt missanpassade« (fak-
tum är att Johan aldrig träffat någon sådan man utan gör ett tankeexperiment).
En försiktig tolkning torde således vara att uttrycket »socialt missanpassad« är ett
uttryck som Johan kommer på i stundens ingivelse, ett uttryck som han tvekar
att använda eftersom det i själva verket är ett alltför färgstarkt uttryck – samtidigt
som tanken på en exklusivt familjeorienterad man för Johan framstår som lite
märklig.

Transkribering innebär ständiga ställningstaganden av det här slaget där små
nyanser – ordval, röstläge, tonfall, artikulation, gester – kan vara avgörande för
hur vi tolkar det som sägs. Naturligtvis hade Gail Jeffersons hela verktygslåda
kunnat användas – ingen interpunktion över huvud taget, alla pauser noterade
med längd i millisekunder, uteblivna pauser där man normalt förväntas sig pa-
user, avhuggna ord, och så vidare – men priset skulle bli en näst intill oläsbar
text.

Intervjuerna varade mellan drygt en och en halv timme och nästan fyra tim-
mar. Karaktären på intervjuerna och informanternas »talarstil« var mycket va-
rierad. Som exempel kan nämnas Johan, som under tre intensiva timmar med
många påbörjade men aldrig avslutade meningar lyckades få ur sig nästan 34 500
ord, vilket kan jämförasmedHans somunder närmare fyra timmar av lugnt sam-
tal »bara« fick ihop drygt 27 500 ord. Föga förvånande var transkriberingen av in-
tervjun med Johan extremt arbetskrävande med mängder av omlyssningar, me-
dan transkriberingen av intervjun med Hans var enkel och tacksam på så sätt att
han i princip alltid uttryckte sig med grammatiskt fullständiga meningar.

Det skall sägas att transkriberingen skedde med en detaljrikedom som vida
översteg kraven för den narrativa analys som sedermera genomfördes där den
minsta analytiska enheten var den grammatiskt fullständiga satsen (se avsnitt
4.3). När jag påbörjade transkriberingsarbetet var jag ännu inte helt klar över vil-
ken analytisk ansats jag till slut skulle använda och valde därför att ta det säkra för
det osäkra. De utdrag som redovisas i de följande kapitlen har därför »städats«,
dels för att framhäva de meningsbärande satserna, dels för att göra utdragen mer
lättlästa.

2.5 Forskningsintervjun som en samskapad produkt

Med »intervju« avses i första hand den samtalsform där en eller flera personer
blir utfrågade av en intervjuare, men i forskningssammanhang syftar »intervju«
lika ofta på det inspelade och sedermera transkriberade samtal som utgör det
analytiska arbetets »råmaterial«. Detta »råmaterial« kan dock inte betraktas som
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en enkel »datainsamling« där informanten informerar intervjuaren om någon-
ting. Snarare än ett slags »faktaunderlag« är en intervju något som informanten
och intervjuaren skapat tillsammans, en produkt av ett sam-tal – i ordets bok-
stavliga bemärkelse.10 Detta gäller särskilt inom tolkande forskning där syftet är
att »locka fram hela den väv av berättelser, innebörder, världsuppfattningar och
antaganden sommänniskor använder för att göra sin värld begriplig«.11 Intervju-
aren strävar därför efter en så ledig, otvungen och »informell« intervjusituation
som möjligt.

Intervjun är inte bara en produkt av två personer i samspråk där den ene
(forskaren) söker förstå den andre (informanten), utan det finns också en bak-
grund som gör detta samtal möjligt. Utmaningen för forskaren är att urskilja inte
bara vilka bidrag informanten respektive forskaren själv lämnat till intervjun, ut-
an också att försöka få syn på denna förgivettagna bakgrund som gör samförstånd
möjligt. I det här fallet, där jag som forskare, svensk (uppvuxen i Sverige) och
pappa intervjuat andra svenska pappor – av vilka de flesta dessutom varit unge-
fär jämnåriga – delar vi inte bara språk och kultur, utan erfarenheter av att som
växa upp som pojke i en viss del av världen i en viss språksfär i en viss kultur, erfa-
renheter av heterosexuella relationer, graviditet, barnafödande, föräldraskap och
inte minst också erfarenheter av mötet med mödrahälsovård och förlossnings-
vård. Att i detta urskilja dessa tre – informanten, mig själv och den gemensamma
bakgrunden – är ett mödosamt arbete där jag successivt så att säga måste backa
tillbaka ett steg i taget och få en allt vidare utblick. I några fall hade detta inte varit
möjligt utan att mitt »självklara« perspektiv fått brytas mot andras »främmande«
– det är först i mötet med det främmande som det förgivettagna kan bli synligt.
Ett exempel på detta återfinns i avsnitt 8.7.

Samtidigt måste påpekas att även om mina informanter och jag delar många
erfarenheter, är det mycket som skiljer oss åt. Naturligtvis kan jag många gånger
känna igen mig själv och mina egna erfarenheter i några av mina informanters
berättelser –men lika ofta är berättelserna främmande och berättas avmänniskor
som lever för mig ganska främmande liv. Risken här är inte att förbli blind för det
vi har gemensamt, utan att jag tror att jag förstår trots att jag i själva verket inte
gör det. Detta är sådant som jag i efterhand upptäckt i intervjuerna: tolkningar
som jag tog för givna under själva intervjun förefaller i efterhand tveksamma –
och eftersom jag inte ställde följdfrågor för att jag trodde att jag förstod förblir
tolkningen mångtydig och osäker

I det följande skall jag med exempel från mina intervjuer illustrera några
aspekter av det faktum att forskningsintervjun är en produkt av såväl informant

10 Se t. ex. Elliot G. Mishler, Research Interviewing: Context and Narrative (Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1986).

11Magnusson och Marecek, Genus och kultur i psykologi, 98.
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som intervjuare och att den senares bidrag till intervjun och vad informanten
säger och inte säger ibland är av stor betydelse.

2.5.1 Om informantens motiv att delta i en forskningsintervju

De två personer som möts under forskningsintervjun – forskaren/intervjuaren
och informanten – kommer till detta möte med förväntningar om vad som kom-
mer att hända. Forskaren kommer dit med förhoppningen att genomföra en in-
tervju som kan belysa det forskningsområde som han eller hon är intresserad av;
informanten kommer dit medveten om att det är just en forskningsintervju och
därmed också sina egna föreställningar om vad forskaren förväntar sig. Många
gånger har också informanten fler motiv att delta i en forskningsintervju än att
skänka ett ädelt bidrag till forskningen. Det informanten säger till forskaren i
intervjun är skräddarsytt för just den mottagaren i den specifika situation som
forskningsintervjun innebär. Därför är det viktigt att försöka utröna vilka dessa
motiv är och omde på något sätt kan tänkas hänga sammanmed vad informanten
berättar.

En fråga jag ställde i alla intervjuer var hur det kom sig att informanten ställde
upp i en forskningsintervju. De svar jag fick harmonierade för det mesta väl med
vad de berättade och hur de berättade det. Ett sådant exempel är min intervju
med David:

Hur kommer det sig förresten att du ville vara med i den här studien?
Ehm (—) därför att (—) ehm (—) jag hoppades på någonstans att (—)
kanske det här kan ändra synen litegrann på (—) pappor i hela apparaten,
liksom.
Du tänker på bemötandet på mvc och=
=På bemötandet på mvc, ja, bara en sån enkel jävla grej att (—) pappor kan
också må- graviditet är (·) också (·) en pappa är också gravid, liksom. Om
det någonstans kan rippla ner i någon (—) till någon annan pappa då som
kanske får frågan hur mår du (—) kan vi hjälpa dig med någonting liksom
(—) så vore det helt fantastiskt.

Mycket riktigt ägnade också David stora delar av intervjun om »att bli pappa«
åt att berätta om sinamötenmedmödrahälsovård, förlossningsvård och bb-vård.
Samtidigt innebär det att man bör odla en viss misstänksamhet när man analy-
serar Davids berättelser. Han berättade till exempel mycket utförligt om hur han
blev osynliggjord i samband med rutinultraljudsundersökningen (avsnitt 7.5 på
sidan 135) och hur han stred med avdelningsföreståndaren om att få övernatta
på bb (avsnitt 9.5 på sidan 200), samtidigt som de positiva erfarenheterna – som
till exempel förlossningsbarnmorskan (avsnitt 8.1 på sidan 145) – fick betydligt
mindre utrymme.
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Min intervju med Carl är ett exempel på en intervju där informantens motiv
inte lika enkelt kunde skönjas. Den allra första frågan jag ställde till Carl handlade
just om hans motiv att delta i studien:

Min första fråga det är då hur kom det sig att du ville vara med i den här
studien?
Ehm (—) Ja, jag såg ju ((skrattar)) ditt anslag på Twitter ((skrattar)) och
tänkte att ja, varför inte? Jag kan väl dela med mig av mina erfarenheter av
att bli pappa (—) så (—) och (—) för jag har ändå en del tankar och åsikter
om det.
Mm. Okej.
Så att (·) det kanske kan komma till praktisk användning.

Här tolkar jag Carls motiv som att han vill lämna ett bidrag till forskningen,
men under intervjun framgick att den första förlossningen var besvärlig, att hans
partner Cecilia fick stödsamtal och att han själv, i efterhand, ångrade att han inte
också gick till någon för att »bara prata av sig«. Mot slutet av intervjun frågade
jag Carl – precis som alla informanter – hur det var att genomföra intervjun:

En del kan tycka att det är lite besvärligt och obehagligt (—) att prata om
sådana här saker och genomföra en sådan här intervju. Jag tänkte fråga hur
det var för dig?
Nej, det var inte ((skrattar)) särskilt jobbigt eller besvärligt (.) faktiskt.
Nej, det har inte känts så för mig heller.
Nej, det har faktiskt känts ganska skönt alltså (—) du är nog den första jag
har pratat (.) väldigt öppenhjärtligt om (.) exempelvis förlossningen (—)
för det (—) det har känts ganska bra för att det (—) ((lätt skratt)) vi känner
inte varandra=
=Nej, precis, och jag funderade faktiskt på det för att du sa ju det att du (.) du
skulle kanske ha pratat om det här med någon och hade velat prata ensam
och så där så att (.) hur var det för dig att prata om det nu?
Bra (—) väldigt bra faktiskt (.) att få det sagt (.) till någon (—) som (—) ja
(—) alltså (—) som jag inte är (.) bekantmed eller vänmed heller släkt med
liksom så att det känns väldigt bra.

Detta förstår jag som att min intervju för honom också fyllde funktionen av
att »bara prata av sig«. Även om det kanske inte var den främsta anledningen till
att Carl hörde av sig till mig och inte heller en baktanke han hade, utvecklades in-
tervjun successivt till att också fylla en terapeutisk funktion – något som jag som
yrkesutbildad psykologmåste vara uppmärksam på så att forskningsintervjun in-
te förvandlas till psykoterapi. Forskningsintervjuer och terapeutiska samtal har
helt olika syften; detta återkommer jag till i avsnitt 2.5.3.
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Forskaren förväntar sig vanligtvis att informanten kommer till intervjun nå-
gorlunda införstådd med vad den kommer att handla om och att informanten
också är beredd att dela med sig till forskaren. Om informanten inte riktigt vet
varför han eller hon är med i forskningsintervjun, kan det bli knepigt. Ett sådant
exempel ärmin intervjumedBjörn. Björn kom till intervjun efter att hans partner
Bodil sett mitt anslag på en förskola och föreslagit att han skulle kontakta mig.
Detta var tidigt i forskningsprocessen när jag i större utsträckning än senare sökte
efter pappor som upplevt föräldrablivandet sommotigt, svårt eller besvärligt. Det
var således med en förväntan om att få höra en berättelse som åtminstone delvis
inbegrep något slags »svårigheter« som jag mötte Björn på uttalad tid och plats.
Efter att ha frågat Björn om hans bakgrund och familj frågade jag efter hans skäl
att delta i studien:

Hur kommer det sig att du vill vara med i den här studien?
Ja, jag vet inte, jag tänkte, ja, det är väl lika bra att ställa upp ((skrattar)) jag
vet inte riktigt, jag hade tid och…
Ja, när du såg anslaget, vad tänkte du då? För visst var det anslaget du=
=Ja, eller egentligen var det min fru som (·) som såg det där och frågade-
och sen frågade hon vi- ja, om jag ville ställa upp och sen ja, varför inte?
((skrattar))
Mm.
Ehm (—) ja, jag hade väl ingen egentligen motivation varför jag (·) ville
ställa upp.
Mm.
Ja.

Detta gjorde mig förvirrad. Visste inte Björn varför han var här? Var det Bo-
dil som tyckte att Björn hade haft »svårigheter« att bli pappa och därför skickat
honom till mig? Tyvärr öppnade jag munnen lite för snabbt och frågade Björn:

Så varför är du här?
((skrattar)) För att vara snäll. ((skrattar))
Mot din hustru?
Nej, mot dig, [Mot mig?] för att du skall få lite forsknings(·)data. ((skrattar))

Genom att ifrågasätta Björns motiv och dessutom insinuera att det var hans
partner Bodil som skickat hit honom – som om han inte hade någon egen vil-
ja – gjorde jag i praktiken klart för Björn att hans motiv att medverka i studien
var ogiltiga och att han upptog min tid i onödan. Under den resterande intervjun
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föreföll Björn förlägen: han pillade med sina händer, mötte ogärna min blick nå-
gon längre stund, berättade sällan självmant om någonting utan svarade lydigt på
mina frågor. Jag kan förstås inte vara säker på att det berodde på att jag ifråga-
satte hans motiv redan i början av intervjun – men jag är övertygad om att det
åtminstone inte underlättade någonting.

Detta betyder dock inte att intervjun med Björn är bortkastad – men man
skall vara försiktig med att tolka Björn som en fåordig, motvillig berättare när
hans motvilja mycket väl kan ha varit befogad. Dessutom var intervjun enormt
lärorik för mig som tolkande forskare.

2.5.2 Om att hålla sig till ämnet

I tolkande forskning är utgångspunkten att det är informanten som är expert på
sina egna upplevelser och erfarenheter rörande det område forskaren är intresse-
rad av. Vad som har att göramed detta område och vad som är ovidkommande är
därför en fråga där forskaren i viss utsträckning behöver förlita sig på sin infor-
mant, men till syvende och sist är det forskaren som sätter agendan och ramarna
för samtalet. Vissa saker är helt uppenbart ovidkommande, och det är då fors-
karens ansvar att föra samtalet tillbaka till ämnet. Detta illustrerar min intervju
med Hans mycket väl.

Hans berättade visserligen utförligt och rikligt om hur han blev förälder, men
han berättade också gärna om sitt liv i övrigt, sin yrkeskarriär och sina intressen.
När han berättade om hur han träffade sin hustru Helena förlorade han sig i en
berättelse om hur detta möte hängde ihop med hans kontaktnät från tidigare i
yrkeslivet. Efter ett tag avbröt jag honom och återförde samtalet till det som in-
tresserade mig som forskare:

Men tillbaka till… kan du berätta hur en sådan här – de här enstaka dagarna
du var pappaledig – kan du kan du berätta hur en sådan dag kunde se ut,
morgon till kväll?
Morgon till kväll? Det första är ju alltid – var även då – frukost åt Helena.
[…]

Detta hände flera gånger under intervjun, och Hans fick också med nyfikna
frågormig att prata om sådant som låg utanför forskningsområdet, varför jag fick
anledning att korrigera mig själv:

Nämen jag tänker också efter doktorandtjänsten du får inte något jättetill-
skott i inkomsten?
Nej men jag är psykolog också […]. Men. Nu. Tillbaka till min intervjuguide
här tänkte jag. Skulle du kunna beskriva en situation, en specifik situation
eller händelse där du kände dig som en särskilt bra förälder?
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Allteftersom samtalet förlöpte etablerades ett samförstånd kring våra »roller«
eller positioner (se avsnitt 4.6): Hans berättade och jag ägde rätten att definiera
vad som var relevant och vad som inte var det. Nästan två och en halv timme in
i intervjun (det här var en mycket lång intervju) kunde jag således avbryta Hans
i ganska bryska ordalag utan att han blev förnärmad:

Hörrudu. Tillbaka till min intervjuguide.
Ja.

På detta sätt agerade jag som intervjuare likt en vallhund som ser till att fåren
håller sig där de skall vara. Samtidigt bidrog de många utsvävningarna – och att
jag i viss utsträckning tillät dem – till det lediga, otvungna och informella sam-
talsklimat jag som tolkande forskare eftersträvade.

2.5.3 Om forskningsintervjuer och terapisamtal

För psykologer skolade i psykoterapeutiska teorier och tränade i samtalsmetodik
kan det vara frestande att se likheterna mellan forskningsintervju och psykote-
rapeutiska samtal. Forskning och psykoterapi är dock väsensskilda: medan det
förra syftar till att locka fram så mycket som möjligt av människors egna berättel-
ser, världsuppfattningar och antaganden, syftar det senare till att på ett eller annat
sätt förändra dem. Visserligen händer det att människor när de ostört får berät-
ta om sig själva får nya perspektiv på sig själva och sina egna berättelser. Detta
kan vara särskilt påtagligt när forskaren erbjuder tolkningar eller ställer kniviga
följdfrågor för att dyka djupare i informantens värld – men det är inget som på
något sätt är forskningsintervjuns syfte.

Här skall jag ge ett exempel på en situation från mina egna intervjuer där jag
tog ett kliv från min roll som forskare till terapeutens roll. När Johan berättade
om förlossningen och försökte förmedla vad det var för känslor han upplevde,
fann han det svårt:

Känslor är bland det svåraste att förklara, jag kan inte…
Du får skriva en sång.
Ja, precis, en dikt… en tavla.
På tal om det…

Här föreslog jag att de uttryck Johan sökte kanske stod att finna i poesin. Johan
följde min tankegång och tänkte sig en tavla, men jag bröt in och reciterade Erik
Lindorms dikt »Lyckans minut«:12

12 Erik Lindorm, Domedagar (Stockholm: Bonnier, 1920).
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Är det sant att jag håller ett barn på min arm
och ser mig själv i dess blick?
Att fjärdarna gnistra och jorden är varm
och himmelen utan en prick?
Vad är det för tid, vad är det för år,
vem är jag, vad bär jag för namn?
Du skrattande knyte med solblekt hår
hur fick jag dig i min famn?
Jag lever, jag lever! På jorden jag står.
Var har jag varit förut?
Jag väntade visst millioner år
på denna enda minut.

Dikten hade en starkt inverkan på Johan:

Ja det är ju strålande! Den får jag ju rysningar av. Det är ju verkligen…
det är ju träffande. Det är ju så jag menar, egentligen. Det är ju just det jag
menar med klyscha ((skrattar till)) otaliga poeter och konstnärer som har
förklarat det här jättebra […]

Dikten, som alltså jag som intervjuare bidrog med i Johans berättelse, gav
honom nya och betydelsemättade ord för att förstå sin egen upplevelse. Snarare
än en klargörande fråga eller ett tolkningsförslag (»menar du att…?«) utgjorde
min recitation av Erik Lindorms dikt en terapeutisk intervention som inte bara
formade Johans berättelse, utan möjligen också formade honom själv. Min place-
ring av Erik Lindorms dikt mitt i Johans försök att sätta ord på sina känslor kan
mycket väl ha sträckt sig långt bortom intervjusituationen som sådan. Nästa gång
Johan berättade om sonens födelse, kanske han vävde in Erik Lindorms ord i sin
berättelse? Detta är något som forskare bör undvika i forskningsintervjuer.

2.6 Intervjuer som grund för kunskapsanspråk

Som avslutning skall jag nämna något om det faktum att jag i denna avhandling
på grundval av intervjuer uttalarmig om de händelser som dessa intervjuer hand-
lar om. Är det över huvud taget möjligt? Här måste först klargöras att jag inte är
ute efter att fastställa vad som egentligen hände. Tolkande forskning är något helt
annat än exempelvis vittnesförhör vid en domstol. Det jag är ute efter är att förstå
pappornas upplevelser, inte att rekonstruera ett händelseförlopp. Denna förståelse
söker jag framför allt genomatt analysera hur papporna positionerar sig själva och
de aktörer som figurerar i deras berättelser (de analytiska begreppen positione-
ring, positioner och subjektspositioner redogör jag för utförligt i avsnitt 4.6). Att
uttala sig om upplevelser baserat på berättelser förutsätter också att det föreligger
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någon form av meningsmässig förbindelse mellan dem. Denna meningsmässiga
förbindelse är vad nästa kapitel handlar om.
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3
Filosofiska perspektiv på berättelser, berättande

och upplevande

Världens berättelser är oräkneliga. De är först och främst en enastående va-
riation av genrer, fördelade på olika material – som om varje material var
som gjort för att ta emot människans berättelser. Berättelser kan bäras upp
av språk, talat eller skrivet; av stillbilder eller rörliga bilder; av gester eller
av en kombination av dessa. Berättelser förekommer som myter, legender,
fabler, sagor, romaner, epos, historier, tragedier, draman, komedier, pan-
tomimer, konst (tänk på Carpaccios »Sankta Ursulas dröm«), kyrkfönster,
filmer, tecknade serier, nyheter och samtal. Berättelser, i deras näst intill
oändliga former, förekommer i varje tidsålder, på varje plats, i varje sam-
hälle –med berättandet börjar mänsklighetens egen historia. Det finns inte
och har aldrig funnits människor utan berättelser; alla klasser, alla grupper
avmänniskor har sina egna berättelser, berättelser sommånga gånger delas
med och avnjuts av människor från skilda – ibland mycket olika – kulturer.
Berättandet bryr sig inte om skillnaden mellan god och dålig litteratur: det
är internationellt, transhistoriskt, transkulturellt: berättandet är helt enkelt
där, som livet självt.1

När vi människor återger någonting vi varit med om gör vi det genom att be-
rätta vad vi upplevt; berättelser är det huvudsakliga sätt genom vilket vi förstår

1Roland Barthes, »Introduction à l’analyse structurale des récits«, i »Recherches sémiologiques:
L’analyse structurale du récit«, Communications 8 (1966): 1, min översättning.
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såväl våra egna som andras upplevelser. Men vad är egentligen berättelser och
på vilket sätt hänger de ihop med upplevandet? Om jag, såsom här är fallet, är
intresserad av blivande pappors upplevelser i mötet med mödrahälsovård, för-
lossningsvård och bb-vård, på vilket sätt kan studiet av deras berättelser hjälpa
mig att nå upplevelsen som på något sätt döljer sig bortom berättelsen? Det är
den frågan jag kommer att ta mig an i detta kapitel genom att redogöra för den
fenomenologiskt–hermeneutiska utgångspunkt som ligger till grund för de nar-
rativa forskningsansatser som presenteras i kapitel 4. Denna utgångspunkt skall
förstås som en filosofisk eller metateoretisk sådan; att utgå ett fenomenologiskt–
hermeneutiskt perspektiv inte detsamma som att ansluta till eller använda sig av
vissa narrativa teorier, utan att placera de narrativa teoriernas aprioriska förut-
sättningar – deras »filosofiska hemvist« – i en viss tanketradition.

Det kan vara värt att påpeka att den fenomenologiskt–hermeneutiska tan-
ketraditionen är besläktadmed – eller snarare en del av – det som ibland benämns
den »narrativa vändningen«,2 nämligen vidhållandet att berättelser inte bara är
något som hör litteraturen till utan något fundamentalt mänskligt. De berättelser
vi dagligen berättar om oss själva och om andra – berättelser som många gång-
er tar form i interaktion med andra och som vi därför aldrig helt äger själva –
är inte bara de »välspunna« berättelsernas »kusiner från landet«3 utan tvärtom
grunden för allt berättande; de litterära berättelserna är i själva verket »förädla-
de« vardagsberättelser. Vill vi förstå de litterära berättelserna måste vi först förstå
middagsbordets till synes triviala berättande.

Till att börja med skall jag klargöra vad som utmärker berättelsen som spe-
cifik texttyp vid sidan om exempelvis beskrivningar, omdömen och förklaringar
(avsnitt 3.1). Berättelser kan dock aldrig helt kan frikopplas från det sammanhang
i vilka de uppstått, varför förståelsen av berättelser-som-text behöver komplette-
ras med en förståelse av berättande som interaktion (avsnitt 3.2). Eftersom jag här
är intresserad av berättelser om sådant man själv upplevt, skall jag också beröra
förhållandet mellan upplevelse och berättelse (avsnitt 3.3).

I dagligt tal används »berättelse« och »historia« i delvis överlappande betydel-
ser. I den här avhandlingen används endast ordet »berättelse« och då i den spe-
cifika betydelsen »representation av ett händelseförlopp« (se avsnitt 3.1.1). Inom
narrativ forskning och narrativ analys förekommer ibland att man på svenska an-
vänder ordet »narrativ« i denna specifika betydelse. Detta är dock en anglicism
som jag inte funnit några goda skäl för, varför jag endast använder »narrativ«

2Matti Hyvärinen, »Prototypes, Genres, and Concepts: Travelling with Narratives«, Narrative
Works: Issues, Investigations, & Interventions 2, nr. 1 (2012): 10–32; Hanna Meretoja, »Philosop-
hical Underpinnings of the Narrative Turn in Theory and Fiction«, i The Travelling Concepts of
Narrative, red. Matti Hyvärinen, Mari Hatavara och Lars-Christer Hydén (2013), 93–117.

3 Elinor Ochs och Lisa Capps, Living Narrative: Creating Lives in Everyday Storytelling (Cambridge,
MA: Harvard University Press, 2001), 3, min översättning.
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som adjektiv (inte substantiv), till exempel i uttryck som »narrativ analys« och
»narrativa forskningsansatser«.

3.1 Berättelser som text

Berättelser är text. Text (av latinets textus, »sammanfogning av ord«, »vävnad«,
»flätverk«, av texō, »väva«) är ett språkligt yttrande: text i denna betydelse kan
vara skrivna eller talade ord, gester eller bilder.4 All text är dock inte berättelser;
var och en, barn inkluderade,5 vet att spänningsromaner och sagor är berättelser,
medan instruktionsböcker och avhandlingar inte är det. Berättelser är således en
särskild texttyp.6 Ofta, som med sagor och instruktionsböcker, är det enkelt att
avgöra vad som är berättelser och vad som inte är det. Andra gånger är det mer
tveksamt. Är filmer berättelser? Nyheter? Samtalen vid middagsbordet?

Att ställa upp kriterier som entydigt kan särskilja berättelser från andra text-
typer är inte helt enkelt. Det går alltid att finna gränsfall som inte enkelt låter sig
infogas i någon distinkt kategori, vare sig det handlar om berättelser, beskriv-
ningar, omdömen, förklaringar eller något annat slag av text. Om man däremot
betraktar texttyper som »platser« snarare än tydligt demarkerade områden, kan
man föreställa sig ett »metropolis« (μητρόπολις, »moderstad«) av texter somman
likt spänningsromaner och sagor omedelbart igenkänner som berättelser, medan
det i dess utmarker finns texter som gränsar till andra texttyper och inte lika en-
kelt låter sig klassificeras.7 En sådan ansats tar David Herman när han anger ett
antal karaktäristika eller grundläggande beståndsdelar som utgör ett slags minsta
gemensamma nämnare för vad han benämner en prototypisk eller kanonisk be-
rättelse.8 Texter kan således vara mer eller mindre »kanoniska« i den meningen
att de i större eller mindre utsträckning bär dessa karaktäristika.

Den följande framställningen baserar sig på denna tanke omberättelser-som-
text som en »plats« eller »kanonisk texttyp«. Den kanoniska berättelsen karaktä-

4 Shaun Gallagher, »Self and Narrative«, i The Routledge Companion to Philosophical Hermeneutics,
red. Jeff Malpas och Hans-Helmuth Gander (London: Routledge, 2014), 403–414.

5 Se Dan P. McAdams, The Stories We Live By: Personal Myths and the Making of Self (New York:
William Morrow, 1993); Daniel N. Stern, Spädbarnets interpersonella värld: ett psykoanalytiskt och
utvecklingspsykologiskt perspektiv, 2:a utg., övers. BjörnNilsson (Stockholm: Natur &Kultur, 2003).

6Vad som utgör »texttyper«, vilka dessa är och hur de skiljer sig från »textgenrer« är omdiskuterat.
Eftersom jag här är ute efter att avgränsa en enstaka texttyp – berättelser – och dessutom förstå
den på ett visst sätt, hoppas jag kunna undvika denna snårskog. Se Per Ledin, Genrebegreppet: en
forskningsöversikt, Rapporter från projektet svensk sakprosa 2 (Lunds universitet, Institutionen för
nordiska språk, 1996).

7Denna idé om texttyp som »plats« har jag, mutatis mutandis, lånat från Tamara Andersson, »Den
ensamma sjöjungfrun: omCarinaRydbergs jagberättande ur ett genreperspektiv« (doktorsavhand-
ling, Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper,
2015).

8David Herman, Basic Elements of Narrative (Chichester: Wiley-Blackwell, 2009).
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riseras av att den (1) utgör en representation av ett händelseförlopp, (2) inordnar
den kronologiska tiden i ett narrativt tidsförlopp, (3) förutsätter subjektivitet, (4)
handlar ommänskliga ellermänniskolika aktörer, (5) har enmoralisk dimension,
samt (6) förutsätter någon form av diskontinuitet i flödet av upplevelser.

3.1.1 Representation av händelseförlopp

Berättelser sammanfogar händelser till händelseförlopp. När vi får något berät-
tat för oss, förstår vi genast att det rör sig om någonting som inte inträffar här
och nu, utan då och där – oavsett om detta »då« hänför sig till dåtid, nutid eller
framtid och oavsett om »där« är en verklig värld (som när man berättar om ett
besök på barnmorskemottagningen) eller en påhittad fantasivärld (som när man
läser en fantasyroman). Berättelser kan sålunda definieras som representationer
av händelseförlopp.9

Att händelser sammanfogas till händelseförlopp är dock inte tillräckligt för
att ett händelseförlopp skall bli en berättelse. En medicinsk journal över en för-
lossning är också en text (i vid bemärkelse) som anger händelser och klockslag
och därmed ordnar händelser i ett förlopp, men få, om någon, skulle kalla det
för en berättelse. »Berättelser«, skriver Hanna Meretoja, »är inte blott och bart
uppräkningar av vad som händer, utan framhäver eller skapar meningsfulla för-
bindelsermellan händelser eller upplevelser och gör dem därigenom (åtminstone
delvis) begripliga«.10

Vari består dessa meningsfulla förbindelser? De handlar inte i första hand
om kausalitet på så sätt att händelse A orsakar händelse B, utan om mänskligt
handlande och vilka skäl en person har att handla si eller så. Händelser behöver
inte nödvändigtvis vara resultatet av mitt eller någon annans handlande, men de
föranleder ett handlande. Att solen går upp varje morgon ger mig anledning att
masamig ur sängen och tamig till jobbet –men soluppgången är naturligtvis inte
resultatet av mina handlingar, lika lite som soluppgången »orsakar« att jag stiger
upp.11

Berättelser handlar alltså om om människors avsikter, förväntningar och för-
hoppningar. Det i sin tur betyder att det enda man möjligen kan förutsäga är
hur någon skulle kunna uppleva en situation, inte hur denne kommer att hand-
la. »Den lösa förbindelsen mellan intentionala tillstånd och efterföljande hand-
ling är anledningen till att berättelser inte kan utgöra orsaksförklaringar«, skriver
Jerome Bruner. »Däremot utgör de en grund för att tolka varför en person hand-

9H. Porter Abbott, The Cambridge Introduction to Narrative (Cambridge University Press, 2002).
10Hanna Meretoja, »Narrative and Human Existence: Ontology, Epistemology, and Ethics«, New Li-

terary History 45, nr. 1 (2014): 89, min översättning.
11Gallagher, »Self and Narrative«.

58



3.1 Berättelser som text

lade så som han eller hon gjorde. Tolkning handlar om av vilka ›skäl‹ händelser
inträffar, inte vad som i strikt mening ›orsakar‹ dem«.12

Här kan vara på sin plats att klargöra de mångskiftande betydelserna av de
svenska orden »handling« och »handla«. En »handling« kan vara en »enstaka ytt-
ring av målinriktad verksamhet«, men också en »kedja av händelser som bildar
stomme i berättelse«;13 det förra är vad som avses med »mänskligt handlande«,
det senare är synonymt med begreppet »intrig«. Att »handla« kan – förutom att
»bedriva handel« – betyda att »utveckla målinriktad verksamhet ofta föregången
av medvetet beslut«, men också att »ha som ämne eller innehåll« som när man
säger att berättelser handlar om någonting.14 Man kan således säga att berättelser
har en handling och att de handlar om mänsklig handling – men det blir lätt för-
virrande, varför jag i fortsättningen kommer att skriva ommänniskors handlande
när jag avser handling i den förra betydelsen, och intrig när jag avser handling i
den senare betydelsen.

I den klassiska narratologin (studiet av berättarkonsten) skiljer man mellan
händelseförloppet som sådant och dess textuella framställning, mellan berättel-
sens intrig och dess disposition, mellan story och narrative. Vi känner igen Röd-
luvan som samma saga oavsett om den återges av Charles Perrault (1697) eller
bröderna Grimm (1812) eftersom de har samma intrig, samma händelseförlopp.
Berättelsens intrig som en abstraherad kronologisk följd av händelser benämnde
det tidiga 1900-talets ryska litteraturvetare fábula (фабула), medan den ordning
och det sätt i vilket »berättelsestoffet« presenteras benämndes sjuzjet (сюжет).

Denna distinktion mellan händelseförlopp och berättelse, där den senare ut-
gör en representation av den förra, är fundamental för förståelsen av berättel-
ser. Den är dock inte invändningsfri. Att re-presentera betyder att »åter göra när-
varande«, vilket implicerar att det finns något slags ursprunglig »närvaro« som
»åter« görs närvarande – som om berättelsens händelseförlopp, dess fábula, skul-
le ha en självständig existens bortom texten, dess sjuzjet. När det rör sig om be-
rättelser om sådant vi själva varit med om, kan man förstås föreställa sig en sådan
»ursprunglig närvaro« – men hur är det med skönlitterära berättelser? Var finns
de innan de blir skrivna? Av detta skäl menar en del att berättelser snarare än
att re-presentera händelseförlopp, presenterar dem.15 Man kan också, som David
Herman, använda mindre anspråksfulla formuleringar som att berättelser ound-
vikligen får oss att »inferera ett händelseförlopp«.16 Detta sagt, kommer jag lik-

12 Jerome Bruner, »The Narrative Construction of Reality«, Critical Inquiry 18, nr. 1 (1991): 7, min
översättning.

13 Nationalencyklopedin, s. v. »handling«, senast hämtad 18 april 2016, http://www.ne.se/
uppslagsverk/ordbok/svensk/handling.

14 Nationalencyklopedin, s. v. »handla«, senast hämtad 18 april 2016, http://www.ne.se/
uppslagsverk/ordbok/svensk/handla.

15Abbott, The Cambridge Introduction to Narrative, 13–14.
16 »Narrative representations cue interpreters to draw inferences about a structured time-course of
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väl att hålla mig till berättelser som representationer av händelseförlopp eftersom
de händelseförlopp som vi abstraherar ur två berättelser så lätt känns igen som
samma händelseförlopp, på samma sätt som två föremålsbeskrivningar ger vid
handen att det rör sig om samma föremål.

3.1.2 Kronologisk tid och narrativ tid

Berättelser har ett märkligt förhållande till tid. Berättelser är diakroniska, deras
händelser vecklas ut över en viss tidsrymd. Det händelseförlopp som berättel-
sen representerar förs framåt genom de händelser som berättelsen förbundit med
varandra – inte den objektivt mätbara tidsrymd som händelseförloppet spänner
över och inte heller den tidsrymd själva berättandet upptar. Den kronologiska tid
som såväl händelseförloppet som berättandet spänner över är helt oberoende av
den narrativa tid i vilken händelseförloppet berättas. Den kronologiska tiden har
sig själv som referenspunkt – i minuter, sekunder och millisekunder – medan
den narrativa tiden har berättelsens händelser som referenspunkt.17 Berättelser
så att säga mejslar ut ett stycke kronologisk tid och gör det till »mänsklig tid«,
ett tidsligt skeende strukturerat kring de händelser som inträffade, inte kring den
kronologiska, objektivt mätbara tiden. »Den värld som varje berättelse uppenba-
rar är alltid en temporal värld«, skriver Paul Ricœur. »Tid blir mänsklig tid i den
mån den organiseras narrativt; berättelser, å andra sidan, är meningsfulla i den
mån de skildrar tidsupplevelsens särdrag«.18 Berättelser är det huvudsakliga sätt
på vilket människan förstår tid. Kort sagt: berättelser gör tiden gripbar, begriplig.

Det är tack vare denna »inkapslade« narrativa tid som berättelser kan resu-
meras (samanfattas) och expanderas. Att expandera en berättelse gör händelse-
förloppetmer detaljrikt, men inte långsammare. Glasburkenmed äppelmos faller
inte långsammare till marken för att jag gör en utbroderad berättelse om hur jag
kände den glida urmitt grepp, hur jag i ögonvrån såg den falla mot golvet, hur jag
hann tänka på allt kladd och glassplitter innan den krossades mot golvet, och så
vidare –men utbroderandet expanderar händelseförloppet och ökar anspänning-
en i berättelsen genom att stegra den mot ett klimax: det oundvikliga golvkraset,
röran av äppelsubstans och glasskärvor. Inte heller faller den snabbare om jag
kort och lakoniskt konstaterar att jag tappade äppelmosburken i golvet och den
gick sönder – men i berättelsen passerar den förbi som en relativt obemärkt hän-
delse, en incident bland många andra. Den narrativa tiden är, i princip, oändligt
tänjbar.

particularized events.« Herman, Basic Elements of Narrative, 75.
17Gallagher, »Self and Narrative«.
18 Paul Ricœur,Time andNarrative, övers. KathleenMcLaughlin ochDavid Pellauer, 3 bd. (University

of Chicago Press, 1984–1988), bd. 1, s. 3, min översättning.
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Att den narrativa tiden är avhängig berättelsens händelser gör att vissa för-
lopp eller skeenden blir svåra att fånga i form av en berättelse, nämligen skeenden
där »ingenting händer«. Om jag befinner mig ensam i Saharas öken och vandrar
dag efter dag över ett till synes oändligt hav av sanddyner, händer det visserligen
hela tiden någonting – jag tar ett steg, och så ett till, jag får sand i skon, solens
hetta blir outhärdlig, svetten rinner ned i ögonen, och så vidare – men det går
inte att formulera som en berättelse, åtminstone inte en som någon skulle orka
lyssna på. Det går bara att göra något slags sammanfattning: »Jag vandrade i flera
outhärdligt långa dagar« – och denna sammanfattning blir i sig en händelse, en
händelse som sträcker sig över flera dagar.

Detta innebär två saker. För det första, om berättelsens tidsförlopp är upp-
hängt på de enskilda händelserna, måste det hända någonting, och för att något
skall hända, förutsätts någon form av diskonkordans som låter en händelse skil-
ja sig från en annan (detta återkommer jag till i avsnitt 3.1.6). För det andra, de
enskilda händelserna måste på något sätt låta sig förbindas med varandra för att
inordnas i ett händelseförlopp (som nyss nämndes i avsnitt 3.1.1). Som kommer
att framgå av kapitel 8 (och särskilt avsnitt 8.11.2) tycks förlossningen – närmare
bestämt den ofta utdragna aktiva fasen och utdrivningsskedet – utgöra ett sådant
händelseförlopp som likt en ökenvandring inte riktigt låter sig fångas i narrativ
tid.

3.1.3 Subjektivitet

Om berättelser sammanbinder händelser till händelseförlopp och om dessa för-
bindelser har att göra med mening, innebörd, skäl och handling, så innebär det
i sin tur att det är för någon dessa händelser har mening och innebörd, någon
som har skäl och någon som handlar. Berättelser förutsätter med andra ord sub-
jektivitet – den fenomenologiska aspekten av »hur det är« att vara en medveten
varelse19 – eftersom minst ett medvetet, upplevande subjekt är implicerat i berät-
telsen, nämligen det subjekt för vilket händelseförloppet framträder som begripligt.
Berättelser inbegriper därför alltid ett mått av hur det är att uppleva, eller sna-
rare genomleva, det händelseförlopp som berättelsen representerar. David Her-
man benämner detta »what’s it like«20 och knyter det till det filosofiska begreppet
»qualia«, Alexandra Georgakopoulou benämner det »consciousness«,21 Monika
Fludernik »experentiality«;22 till viss del är det också vad Jerome Bruner avser

19Thomas Nagel, »What Is It Like to Be a Bat?«, The Philosophical Review 83, nr. 4 (1974): 435–450.
20Herman, Basic Elements of Narrative, 137.
21Alexandra Georgakopoulou, Small Stories, Interaction and Identities (Amsterdam: John Benjamins,

2007).
22Monika Fludernik, Towards a »Natural« Narratology (London & New York: Routledge, 1996).
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med »intentional state entailment«23 och det som döljer sig bakom hans träffan-
de och svåröversättliga formulering att berättelser ytterst sett handlar om »the
vicissitudes of human intentions«,24 en ordlek på »the vicissitudes of life«, livets
skiften.

3.1.4 Mänskliga eller människolika aktörer

I de flesta berättelser figurerar en eller flera personer. Personer i berättelser kallas
ibland aktörer (eng. actor, med den önskvärda dubbelbetydelsen »skådespelare«),
agenter (eng. agent i betydelsen »handlande eller verksam person«) eller – främst
i litterära berättelser – rollfigurer (eng. character). Oavsett benämning äger de
samma slag av subjektivitet som själva berättelsen som sådan förutsätter: de är
personer med upplevelser, avsikter, önskningar och mål som handlar si eller så
för att de har skäl – begripliga eller obegripliga – att handla si eller så. Det är
därför berättelser inte kan handla om döda ting – tennsoldater, bilar, dockor –
med mindre än att man antropomorfierar (förmänskligar) dem.25

I självbiografiska berättelser – som ju är fallet med pappors berättelser om
sina möten med mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården – före-
ligger en särskild relation mellan berättelsens huvudperson (som ofta benämns
protagonist) och berättaren: berättelsens upplevande jag är en yngre version av det
berättande jaget.26 Förhållandet mellan upplevande och berättande återkommer
jag till i avsnitt 3.3.

3.1.5 Implicit moralisk dimension

Om berättelser handlar om aktörers skäl för handlande snarare än orsak och ver-
kan, så innebär det att aktörerna inte kan vara helt determinerade. »Ett visst mått
av agens är alltid närvarande i berättelser«, skriver Jerome Bruner, »och agens
förutsätter val – någon form av ›frihet‹«.27 Det innebär i sin tur att berättelsens
aktörer äger sina handlingar och den som äger sina handlingar kan också ställas
till svars för dem: han eller hon kan anklagas, ursäktas eller frikännas, tilldelas
klander eller beröm, bedömas utifrån kriterier som »gott«, »nyttigt« eller »rätt-
vist«.28 Detta berör också filosofen Alasdair MacIntyre:

23 Bruner, »The Narrative Construction of Reality«.
24 Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Worlds (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986),

31.
25Gallagher, »Self and Narrative«, 406.
26 För denna distinktion mellan experiencing-I och narrative-I, se Herman, Basic Elements of Narra-

tive, 185, 189.
27 Bruner, »The Narrative Construction of Reality«, 7, min översättning.
28 Paul Ricœur, »Narrative Identity«, Philosophy Today 35, nr. 1 (1991): 75.
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Människor kan ställas till svars för det som de är upphov till; andra varel-
ser kan det inte. Att betrakta förekomsten av något som en handling är i
typfallet att betrakta det under ett visst slag av beskrivning som möjliggör
att vi kan se den förekomsten som en begriplig följd av en mänsklig aktörs
avsikter, motiv, begär och föresatser. Därmed förstås en handling som nå-
got någon är ansvarig för och för vilket det därför också är rimligt att av
aktören begära en begriplig redogörelse.29

I den mån berättelser inbegriper handlande aktörer har de därför oundvikli-
gen en moralisk dimension. Aktörer i berättelser kan aldrig vara neutrala på sam-
ma sätt som döda ting. Hur vi uppfattar dem hänger samman med hur de fram-
ställs, uttryckligen genomomdömen eller underförstått genom subtila ordval och
retoriska figurer. Det är dennamoraliska dimension sommöjliggör det analytiska
begreppet »positionering« som jag återkommer till i avsnitt 4.6 på sidan 95.

3.1.6 Diskonkordans

Alla händelseförlopp förtjänar inte att berättas. Vissa händelseförlopp är så tri-
viala och rutinartade att alla försök att berätta dem framstår som tradiga, trött-
samma och fullständigt meningslösa. En minutiöst detaljerad berättelse om ett
besök på en lunchrestaurang skulle framstå som meningslös om den bara bestod
av det som var och en förväntar sig skall inträffa på en lunchrestaurang.30 På sin
höjd blir det en sammanfattning: »I dag åt jag lunch där och där«. Om maten
var oätlig, servitören tappade en famn tallrikar i golvet eller jag träffade en vän
jag inte sett på länge, finns däremot något att berätta: »Vet du vad som hände på
lunchen idag? Jo…« När jag vid middagen frågar mina barn vad de har gjort i
skolan under dagen och de svarar »ingenting«, betyder det inte att de ingenting
gjort, utan att det inte inträffat någonting som är värt att berätta. Att »ingenting«
hänt betyder i själva verket ingenting utöver det vanliga.

För att en berättelse skall varamöjlig att berätta behöver den återge något som
på ett eller annat sätt avviker eller sticker ut från det vedertagna och rutinmässiga.
Detta är besläktat med, men inte riktigt samma sak som, den konflikt eller kamp
kring vilken berättelser enligt den klassiska narratologin utvecklar sig – det agón
(ἀγών) från vilket vi fått protagonist (»förkämpe«) och antagonist (»motstånda-
re«).31 Som regel är det någon form av oväntad händelse som utgör berättelsens
»motor«, en händelse som inför ett mått av obalans eller disekvilibrium i ett initi-
alt tillstånd av ekvilibrium; ett disekvilibrium som manar berättelsens aktörer till

29Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory (University of Notre Dame, 1981), 209.
30 »Var och en« betyder i det här sammanhanget »var och en som besitter den kulturella kompetens

det innebär att besöka en restaurang«. För någon som aldrig besökt en restaurang skulle en sådan
berättelse likväl kunna vara meningsfull, även om samtalet förmodligen skulle ändra karaktär från
berättande till någon form av instruerande.

31Abbott, The Cambridge Introduction to Narrative.
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handling och som – om aktörerna lyckas i sina föresatser – mynnar ut i ett nytt,
men annorlunda, tillstånd av ekvilibrium.32

Denna oväntade händelse handlar, som Jerome Bruner uttrycker det, om en
»brytning« med någon form av »kanonicitet«.33 Bruner exemplifierar med »kul-
turella scheman«34 som till exempel föreskriver hurman bör bete sig på en lunch-
restaurang: ta en lunchbricka, bestick, glas och servett; säg till personen bakom
disken vilken rätt du vill ha; ta emot tallriken och ställ den på brickan; betala i
kassan; och så vidare. Sådana scheman kan inte i sig utgöra berättelser, men be-
rättelser förutsätter dem såsom nödvändig bakgrund. »För att vara värd att berät-
tamåste en berättelse handla omhur ett implicit kanoniskt schema har åsidosatts,
brutits eller avvikts från«.35

Det är nödvändigt att här särskilja två aspekter av denna »brytning« med
det vedertagna, nämligen vad som i ett visst sammanhang gör en berättelse värd
att berätta och vad som gör en berättelse över huvud taget möjlig att berätta.
Det förra, som ibland benämns »berättningsbarhet« eller »berättningsvärdhet«36
handlar om den situation i vilket berättandet sker och på vilket sätt en berättel-
se kan framstå som adekvat eller inadekvat i en given situation. Berättelser som
hör hemma i vissa situationer kan framstå som ovidkommande och förvirran-
de i andra. Vad som avgör detta är naturligtvis kulturellt och historiskt situerat.
Triviala vardagshändelser som passerar oss obemärkt förbi skulle kunna utgö-
ra stoff för fascinerande, exotiska eller förfärande berättelser om vilken märklig
värld och vilka märkliga människor man möter i det där gudsförgätna landet vid
norra polcirkeln.

Det senare handlar om »narrativitet«,37 alltså den egenskap som gör att vi
över huvud taget uppfattar en text som just en berättelse och inte, säg, en långran-
dig uppräkning av triviala och självklara händelser. Snarare än berättarsituatio-
nen har detta att göramed det det som redan avhandlats i avsnitt 3.1.1 och avsnitt
3.1.2, nämligen de händelser som texten representerar och i vilken utsträckning
och på vilket sätt dessa låter sig förbindas till ett meningsfullt händelseförlopp.

32Tzvetan Todorov, »La grammaire du récit«, Langages 3, nr. 12 (1968): 94–102.
33 »Canonicity and breach«, Bruner, »The Narrative Construction of Reality«, 11.
34 Bruner stödjer sig på Roger C. Schank och Robert P. Abelson, Scripts, Plans, Goals, and Understan-

ding: An Inquiry Into Human Knowledge Structures (Oxford, England: Lawrence Erlbaum, 1977).
35 Bruner, »The Narrative Construction of Reality«, 11.
36 »Tellability«, Herman, Basic Elements of Narrative, 135.
37 »Narrativity«, Fludernik,Towards a »Natural« Narratology, 26–30; Herman,Basic Elements of Nar-

rative, 135.

64



3.2 Berättande som interaktion

3.2 Berättande som interaktion

Berättelser kan aldrig helt lösgöras från de sammanhang i vilka de tillkommit. In-
te ens skönlitterära berättelser är helt oberoende av kontext: hur vi uppfattar dem
– vilken slags »kontrakt« som upprättas mellan författare och läsare – är i viss ut-
sträckning avhängigt bokens typografi, bindning, omslag, baksidestext, pris, om
författaren är känd eller okänd, hyllad eller kritiserad, och så vidare. I än högre
grad gäller detta de »vardagsberättelser« som tillkommer i samtal kringmiddags-
bordet, i fikarummet, på bussen, på arbetsplatsen, ja, praktiskt taget alla sociala
sammanhang där människor samtalar med varandra. Med andra ord måste vi,
om vi vill förstå berättelser, också beakta det berättande av vilket berättelsen är
en produkt. Uttryckt på ett annat sätt: berättelsen såsom text kan bara rätt förstås
om man också beaktar berättandet som process – och vice versa.

Den narrativa forskningsansats som redovisas i kapitel 4 grundar sig i första
hand på berättelsernas textuella framställning, vilket kan motiveras med att det
rör sig om det speciella slag av berättelser som uppstår i forskningsintervjuer. Det
innebär dock inte på något sätt att berättandet som process är åsidosatt eller irre-
levant. I det följande skall jag redogöra för fyra viktiga konsekvenser beaktandet
av berättandet-som-interaktion får för förståelsen av berättelser-som-text.38

För det första, berättelser är inte fristående, självständiga texter utan de har
uppkommit i ett specifikt diskursivt sammanhang. De är situationsavhängiga och
lokala, »insnärjda i lokala angelägenheter«39 eller »inbäddade i diskursiva sam-
manhang«.40 Berättelser uppkommer av en anledning, om det så är att roa sina
åhörare med en lustig anekdot eller delge en forskare hur det var att besöka barn-
morskemottagningen.

För det andra, det är inte nödvändigtvis så att berättelser berättas av en be-
rättare för en eller flera åhörare, utan de »samberättas« av flera personer i ett
intrikat samspel av turtagning, förhandling och så vidare; berättelser är, i ordets
rätta bemärkelse, produkter av sam-tal. Detta innebär också att vardagens »små
berättelser« inte har ett givet »författarskap«. Även om jag berättar om något jag
själv upplevt och därför i någon mening äger min egen upplevelse, kommer öv-
riga personer som är involverade i samtalet oundvikligen forma min berättelse
genom sina hummande instämmanden, förvånade uppsyner, avfärdande blickar,
och så vidare.41

38Detta sätt att infoga lärdomar från »small stories« i analys av »big stories« är dock ifrågasatt, se
Michael G. W. Bamberg, »Stories – Big or Small: Why do we care?«, i »Narrative – State of the Art«,
Narrative Inquiry 16, nr. 1 (2006): 139–147.

39 »Enmeshed in local business«, Georgakopoulou, Small Stories, Interaction and Identities.
40Ochs och Capps, Living Narrative.
41Georgakopoulou, Small Stories, Interaction and Identities; Herman, Basic Elements of Narrative;

Ochs och Capps, Living Narrative.
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Detta innebär, för det tredje, att berättelser inte är på förhand givna. Skön-
litterära berättelser har den egenskapen att vi på förhand vet att berättelsen har
ett slut: även om vi inte vet hur en bok slutar, vet vi att den slutar och att be-
rättelsen, hur den än slutar, är given på förhand eftersom den inryms mellan
bokens pärmar. Men så är inte fallet med samtalens »småberättelser«. De så att
säga »vecklas ut online«,42 ögonblick för ögonblick, i samtalsinteraktionens här-
och-nu. En berättelse är därför inte given a priori, vilket är särskilt tydligt när det
gäller berättelser som berättas (eller »sam-berättas« eller »förhandlas fram«) som
rör händelseförlopp i nuet eller framtida, projicerade händelseförlopp.

För det fjärde, när en berättelse successivt »vecklas ut« i interaktion mellan
minst två parter, behöver inte berättelsens innebörd eller huruvida berättelsen
rör något »bra« eller »dåligt« vara förutbestämd. Berättandet kan i sig vara ett
sätt att tillsammans finna innebörden av ett händelseförlopp och i vilken utsträck-
ning berättelsens olika aktörer bör tilldelas beröm eller klander. Den berättelsens
»moraliska hållning«43 det här handlar om kan således vara osäker och flytande.

3.3 Förhållandet mellan upplevande och berättande

Om berättelser, så som jag föreslog i avsnitt 3.1, utgör representationer av hän-
delseförlopp, och omde berättelserman är intresserad av handlar omnågot egen-
upplevt, inställer sig frågan: hur förhåller sig det upplevda till det berättade? Är
det berättade en trogen återgivning av det upplevda, så att man från berättelsen
kan röra sig bakåt i tiden och nå fram till en upplevelse, eller är berättelser otill-
förlitliga efterhandskonstruktioner som endast vagt minner om det upplevda?

I grund och botten har detta att göramed på vilket sätt berättelser sammanfo-
gar händelser till händelseförlopp, hur händelser förbinds med händelser. Han-
na Meretoja noterar att det här i huvudsak finns två synsätt: dels ett synsätt där
berättelser utgör ett slags kognitivt instrument som så att säga läggs ovanpå en
kontinuerlig upplevelseström och på så sätt skapar ordning i människors upple-
vande, dels ett fenomenologiskt–hermeneutiskt synsätt där såväl upplevande som
berättande betraktas som en kontinuerlig, tolkande process med den hermene-
utiska cirkelns struktur.44 I det följande skall jag redogöra för dessa två synsätt
och klargöra varför det förra är problematiskt omman söker utforska upplevelser
genom berättelser medan det senare möjliggör detsamma genom att upprätta en
meningsmässig kontinuitet mellan upplevelse och berättelse.

42 »Unfold on-line«, Georgakopoulou, Small Stories, Interaction and Identities.
43 »Moral stance«, Ochs och Capps, Living Narrative.
44Meretoja, »Narrative and Human Existence«.
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3.3.1 Kognitiv narratologi

Med kognitivism menas de meta-teoretiska utgångspunkter som den kognitiva
psykologin och neurovetenskapen vilar på, nämligen att varseblivning, tänkande,
minne, problemlösning, uppmärksamhet och så vidare i grund och botten hand-
lar om information som bearbetas av mentala eller kognitiva processer. Påverkan
på våra sinnesorgan (ljus, oscillerande tryckvågor i luften, kemiska föreningar,
temperatur, osv.) utgör sensorisk information (färg, form, värme, kyla, smärta,
smak, rörelse, lukt, ljud, osv.) som ligger till grund för vår varseblivning av något
(visuell, auditiv, haptisk, olfaktorisk perception, osv.); det varseblivna utgör i sin
tur ett slags andra ordningens information som kombinerasmed information om
aktuella avsikter eller mål, önskningar, behov, minnen, och så vidare. Resultatet
av bearbetningen är handling, ofta i termer av adaption eller anpassning till ak-
tuella omständigheter i omgivningen. En upplevelse är således en knutpunkt av
ständigt ny information – bearbetad, prioriterad, selekterad, sammanfattad –mot
bakgrund av nyss aktuell information och habituerade mentala processer i form
av »kognitiva scheman« eller »script«, modifierad av priming, sinnesstämning,
emotionella tillstånd, och så vidare.

Denna kognitivistiska utgångspunkt delas också av den kognitiva narrato-
login, en »hybriddisciplin« som sammanför kognitiv psykologi, socialpsykologi,
lingvistik och litteraturvetenskap. Enligt den kognitiva narratologin är berättel-
ser »ett sätt att strukturera och förstå situationer och händelser«,45 ett »kognitivt
instrument« eller en »tolkningsresurs« skräddarsydd för att begripliggöra vissa
aspekter av upplevandet, nämligen de som handlar om att »förstå och benämnda
egna och andras avsikter, mål, känslor och beteenden«.46 När berättelser sålun-
da sammanfogar händelser till meningsfulla händelseförlopp är det information
som ordnas och kategoriseras enligt ett slags kognitivt–narrativa principer.

Detta medför en åtskillnad mellan å ena sidan ett informationsmättat upp-
levande, å andra sidan en kognitiv–narrativ struktur. Denna kognitivt–narrativa
struktur utgör något kvalitativt annorlunda än upplevandet i åtminstone två avse-
enden: (1) berättelsen som kognitiv struktur utgör ett selektivt urval av det infor-
mationsmättade nuögonblicket, samt (2) eftersom berättelsens händelseförlopp
så att säga är upphängt på de enskilda händelserna, innebär detta en transforma-
tion på så sätt att någon form av diskret, tidsmässig ordning bibringas en konti-
nuerlig informationsström.Den kognitivt–narrativa strukturen konsturerar alltså
någonting som inte står att finna i det ursprungliga upplevandet.

I bästa fall innebär detta en informationsförlust, i värsta fall en ren förvräng-

45David Herman, »Cognitive Narratology«, i The Living Handbook of Narratology, red. Peter Hühn
m. fl. (Hamburg: Universität Hamburg, 22 september 2013), min översättning.

46 Ibid.
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ning av det upplevda.47 Detta får såväl epistemologiska som ontologiska kon-
sekvenser: distinktionen mellan upplevande och berättande blir en distinktion
mellan autenticitet och icke-autenticitet, mellan ett autentiskt upplevande och ett
selektivt, icke-autentiskt berättande48 – en distinktion som i princip omöjliggör
alla försök att från en berättelse söka sig tillbaka till en upplevelse. En narrativ
forskningsansats som strävar efter att säga något om det upplevda stöter på up-
penbara problem.

3.3.2 En kort introduktion till fenomenologin

Innan jag går vidare är det nödvändigt att säga några ord om det fenomenologis-
ka i den fenomenologiskt–hermeneutiska förståelsen av berättelser jag tar upp i
nästa avsnitt. Ordet »fenomenologi« har i huvudsak tre olika betydelser: (1) ett
delområde inom filosofin vid sidan om andra sådana delområden som ontologi,
epistemologi och etik; (2) en filosofisk riktning eller tanketradition förknippad
med kontinental filosofi; (3) en av EdmundHusserl utarbetad filosofiskmetod att
närma sig grundläggande frågor som »medvetande«, »mening«, »kunskap«. Här
är det de två senare betydelserna som avses, alltså fenomenologin som tanketra-
dition och som filosofisk metod. Vilka tänkare som utöver Edmund Husserl bör
räknas till den fenomenologiska tanketraditionen är omtvistat, men ofta nämns
Simone de Beauvoir, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty och Jean-Paul
Sartre.49 Alltför ofta – och kanske särskilt inom psykologiämnet – uppfattas fe-
nomenologi som en särskild forskningsmetod,50 men detta är att betrakta som ett

47Galen Strawson, »Against Narrativity«, Ratio 17, nr. 4 (2004): 428–452.
48Meretoja, »Narrative and Human Existence«.
49 Se t. ex. Simone de Beauvoir, Det andra könet (Stockholm: Norstedts, 2002); Martin Heidegger,

Vara och tid, övers. Jim Jakobsson (Göteborg: Daidalos, 2013); Maurice Merleau-Ponty, Kroppens
fenomenologi, övers. William Fovet (Göteborg: Daidalos, 1997); Jean-Paul Sartre, Varat och intet, i
urval, övers. Richard Matz, med inledning av Dag Østerberg (Göteborg: Korpen, 1983).

50 Se t. ex. Peter Ashworth, »An Approach to Phenomenological Psychology: The Contingencies of
the Lifeworld«, Journal of Phenomenological Psychology 34, nr. 2 (2003): 145–156; Paul Colaizzi,
»Psychological Research as the Phenomenologist Views It«, i Existential-Phenomenological Alter-
natives for Psychology, red. Ronald S. Valle och Mark King (New York: Oxford University Press,
1978), 48–71; Amedeo Giorgi,The Descriptive Phenomenological Method in Psychology: A Modified
Husserlian Approach (Pittsburgh: Duquesne University Press, 2009); Gunnar Karlsson, Psycholo-
gical Qualitative Research from a Phenomenological Perspective (Stockholm: Almqvist & Wiksell,
1993); Darren Langdridge, Phenomenological Psychology: Theory, Research, and Method (Harlow:
Prentice Hall, 2007); Anders Lindseth och Astrid Norberg, »A Phenomenological Hermeneuti-
cal Method for Researching Lived Experience«, Scandinavian Journal of Caring Sciences 18, nr. 2
(2004): 145–153; Max van Manen, Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sen-
sitive Pedagogy (New York: SUNY Press, 1990); Roger B. Sages, »Meaning Constitution Analysis:
A Transcendental Phenomenological Approach to Empirical Research in Psychology and Related
Areas«, i Conceptions of Meaning, red. Shulamith Kreitler och Tomáš Urbánek (New York: No-
va, 2014); Jonathan A. Smith, Paul Flowers och Michael Larkin, Interpretative Phenomenological
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missförstånd: det rör sig inte om ett särskilt sätt att undersöka »fenomen«, utan
om forskningsansatser grundade i en fenomenologisk tanketradition.

Vad är det då somutmärker den fenomenologiska tanketraditionen? Att klar-
göra detta är ingen enkel uppgift, dels eftersom den fenomenologiska tanketradi-
tionen är mycket bred och omfattar flera olika »fenomenologier«, dels eftersom
fenomenologin, snarare än ett system av utsagor och antaganden, utgör ett be-
traktelsesätt.51 Här skall jag försöka mig på en kortfattad introduktion till feno-
menologin med utgångspunkt i begreppen »mening«, »intentionalitet«, »konsti-
tution« och »livsvärld«.

När Edmund Husserl introducerade fenomenologin i Logiska undersökning-
ar var det en uppgörelse med den samtida psykologismen inom logiken.52 Enligt
psykologismen utgör varseblivning, tänkande, omdömesfällande, vetande, ja, all
kognition över huvud taget, fysiologiska skeenden i enskilda människors hjär-
nor. Därför kan varseblivning, tänkande, omdömesfällande och så vidare under-
sökas och klargöras med den empiriska psykologins metoder. Detta gäller också
det vetenskapliga tänkandet självt, inklusive matematik och logik. Logiken måste
därför betraktas som ett delområde inom psykologin och de logiska lagarna – till
exempel lagen om transitivitet (om a=b och b=c gäller att a=c) eller motsägelse-
lagen (ingenting kan samtidigt vara både p och icke-p) – är därför till syvende
och sist psykologiska tankelagar.

Det psykologistiska synsättet får dock orimliga konsekvenser. För det första,
om logiken har sin grund i den empiriska psykologin, är vår konstitution såsom
tänkande, psykologiska varelser avgörande för det logiska tänkandet och därmed
också för hur de logiska lagarna är beskaffade. Vore vi konstituerade på ett annat
sätt, skulle de logiska lagarna kunna vara annorlunda och exempelvis lagen om
transitivitet inte längre gälla. För det andra, om både du och jag tänkte på Pyt-
hagoras sats53 skulle vi likväl inte ha samma tanke, eftersom det skulle röra sig
om två helt skilda händelser. Den Pythagoras sats jag tänkte på skulle inte vara
samma Pythagoras sats som du tänkte på och det skulle heller inte vara samma
sats som Pythagoras själv tänkte ut på 500-talet f. Kr. Med psykologismen som
utgångspunkt synes det omöjligt att över huvud taget upprepa, dela eller mena
samma sak.

Psykolgismensmisstag, menarHusserl, är att inte skiljamellan tänkandet och

Analysis: Theory, Method and Research (London: Sage, 2009).
51Hans Ruin, »Den fenomenologiska metoden«, i Edmund Husserl, red. Sven-Olov Wallenstein

(Stockholm: Axl Books, 2011), 31–39.
52 Edmund Husserl, Logiska undersökningar, övers. Jim Jakobsson, 3 bd. (Stockholm: Thales, 1998–

2002).
53 »Om i en rätvinklig triangel a och b är kateternas längder och chypotenusans längd, så är a²+b²=c²«,

William Karush, Matematisk uppslagsbok, övers. Jan Thompson och Bertil Rahm (Stockholm:
Wahlström & Widstrand, 1970), 267.
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det tänkta, mellan tankeakt och tankeobjekt. Tankeakten (ofta används cogito som
en beteckning för alla slagsmedvetandeakter) är förvisso en enskild händelse som
kan orienteras i tid och rum, men det tänkta, själva tanken (cogitatio), är det inte.
Den Pythagoras sats du och jag tänker på är samma matematiska (ideala) förhål-
lande som Pythagoras formulerade för mer än 2500 år sedan. Lagen om transi-
tivitet, motsägelselagen och alla andra logiska lagar är ideallagar som gäller för
varje tänkande varelse, oavsett hennes psykiska konstitution. De logiska satserna
har sitt ursprung i axiom som kan bli föremål för omedelbar insikt, de grundar
sig inte på erfarenhet. Logik, matematik och formell ontologi är inte empiris-
ka vetenskaper och behandlar inte heller verkliga, existerande objekt utan ideala
strukturer och lagar. Psykologi, å andra sidan, är en empirisk vetenskap som un-
dersöker medvetandets fakticitet och är lika osäker och teoriberoende som andra
empiriska vetenskaper.

Det är inte bara vid uppenbart ideala förhållanden som matematiska axiom
och logiska lagar som denna åtskillnad mellan cogito och cogitatio behöver gö-
ras, utan också när det gäller »mening« i vid bemärkelse. Det fenomenologiska
meningsbegreppet är avsevärt vidare än den mer vardagliga betydelsen av »me-
ning« såsom »innebörd« eller »betydelse«. Med »mening« menas inte att någon-
ting »har«, »får« eller »ges« en viss mening eller betydelse, utan själva det faktum
att någonting är någonting, att allt vi varseblir, uppskattar, bedömer, minns el-
ler tänker på alltid framträder som någonting. »Att ha mening, eller att ›mena
något‹«, skriver Husserl, »är grundkaraktären hos allt medvetande«.54 Utsagan
»Stefan Björk försvarade sin doktorsavhandling den 7 oktober 2016« har samma
mening eller innebörd oavsett vem som läser, hör, tänker eller yttrar den, oav-
sett när och oavsett hur många gånger det sker. Om du och jag tänker på en rosa
elefant, är meningsinnehållet i tankeakten densamma, nämligen »rosa elefant«.
Mening, oavsett vilket slag av mening det rör sig om, står inte att finna i tankeak-
ten som sådan.

Husserl tar sin utgångspunkt i intentionaliteten – ett begrepp Husserl övertog
från Franz Brentano – som innebär att varje medvetandeakt är ett medvetande
om någonting, varje cogito är oupplösligt förbundet med (eller innesluter) ett co-
gitatio. Medvetandet är alltid riktat mot någonting, oavsett om detta något är ett
föremål, en fantasi, ett minne, ett aritmetiskt uttryck eller något annat.55 Det är
med hjälp av intentionaliteten som Husserl kan särskilja varseblivandet, tänkan-

54 Edmund Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, övers. Jim Jakobsson
(Stockholm: Thales, 2004), §90.

55 Brentanos definition av intentionaliteten är ofta citerad: »Varje psykiskt fenomen karaktäriseras av
det som medeltidens skolastiker kallade den intentionala (men även den mentala) inexistensen av
ett föremål, och vad vi – om än med inte helt otvetydiga uttryck – skulle vilja kalla hänvändelsen
till ett innehåll, riktningen mot ett objekt (varunder här inte är att förstå något reellt), eller den
immanenta föremålsligheten. Vart och ett innehåller i sig något som objekt, ehuru icke på samma
sätt. I en föreställning föreställes något, i omdömet erkännes eller förkastas något, i kärleken älskas
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det, omdömesfällandet och alla slag av cogito från från det varseblivna, tänka,
bedömda och varje cogitatio (eller meningsinnehåll) över huvud taget.

Husserl introducerade fenomenologin som en filosofisk metod för att under-
söka detta intentionala förhållande mellan akt och objekt. I sina tidigare skrifter
tog Husserl ofta sin utgångspunkt i René Descartes radikala tvivel56 och det kan
vara värt att här göra detsamma, eftersom den cartesianska »vägen« in i de feno-
menologiska betraktelsesättet är relativt lättbegriplig. Descartes resonerade som
så att eftersom sinnena kan lura oss och vi kan uppleva samma saker i drömmar
som när i är vakna, kan vi inte vara säkra på att världen alls existerar. Hur vet vi
att inte alla sinnesförnimmelser skapas av en ond demon eller att vi, likt filmen
Matrix (1999), inte bara är hjärnor uppkopplade till en maskin?57 Hur mycket
jag än tvivlar på världens eller min egen kropps existens framstår det dock likväl
som ett ovedersägligt faktum att jag tvivlar. Eftersom tvivlet existerar, måste ock-
så jag, den som tvivlar, existera. Detta leder Descartes till idéhistoriens kanske
mest kända slutsats: cogito, ergo sum – »jag tänker, alltså finns jag till«.58 Descar-
tes använder sin slutsats som en absolut och säker grund för sin rationalistiska
filosofi, men Husserl går en annan väg:

Det är emellertid genast uppenbart att inte allt kan vara tvivelaktigt, ty i
samma ögonblick som jag fäller omdömet att allt är tvivelaktigt är det otvi-
velaktigt att jag fäller ett sådant omdöme; och därmed vore det orimligt att
vilja hålla fast vid ett universellt tvivel. Och i varje bestämt tvivel är det otvi-
velaktigt säkert att jag tvivlar så. Och likaså för varje cogitatio. Hur jag än
varseblir, föreställer, dömer, sluter, hur det än må förhålla sig med säker-
heten eller osäkerheten, med föremålsligheten eller föremålslösheten hos
dessa akter, med avseende på varseblivandet är det absolut klart och säkert
att jag varseblir det och det, med avseende på omdömet att jag dömer si
eller så osv.59

något, i hatet hatas det, i begäret begärs det, osv. Denna intentionala inexistens är utmärkande ute-
slutande för de psykiska fenomenen. Intet fysiskt fenomen uppvisar något liknande. Och därmed
kan vi definiera de psykiska fenomenen på så sätt, att vi säger att de är sådana fenomen som i sig
intentionalt innehåller ett föremål«, Franz Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt [på
tyska] (Leipzig: Duncker & Humblot, 1874), 115–116, Dick Haglunds översättning modifierad av
mig; intentionalitetsbegreppet kan spåras tillbaka till Augustinus, se Peter Adamson, »Me, Myself
and I: Augustine onMind andMemory«, i Philosophy in the Hellenistic & Roman Worlds, AHistory
of Philosophy Without any Gaps 2 (Oxford University Press, 2015), 364–370.

56 Se t. ex. Edmund Husserl, Fenomenologins idé, övers. Jan Bengtsson (Göteborg: Daidalos, 1989);
Edmund Husserl, Cartesianska meditationer, övers., med förord, av Daniel Birnbaum och Sven-
Olov Wallenstein (Göteborg: Daidalos, 1992).

57Tankeexperimentet med »hjärnor i näringslösning« är en uppdaterad variant av Descartes onda
demon, se Hilary Putnam, »Brains in a Vat«, i Reason, Truth and History (Cambridge University
Press, 1981), 1–21.

58Denna slutsats yttrades först på franska: »je pense, donc je suis«, René Descartes, Discours de la
méthode (Leiden, Netherlands: De l’imprimerie de Ian Maire, 1637).

59Husserl, Fenomenologins idé, 68.
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Oavsett vad detta cogitatio är – en varseblivning, ett minne, en fantasi, en hal-
lucination, ett matematiskt samband, och så vidare – är det alltid något, det fram-
träder för medvetandet som någonting, och som något för medvetandet framträ-
dande kan det reflexivt undersökas. Husserl använder inte Descartes tvivel för
att på allvar betvivla verkligheten, utan för att sätta den inom parentes, för att
hålla tillbaka alla omdömen om någon sorts verklighet, existens eller vara. Hus-
serl benämner detta epoché (εποχή) som för antikens skeptiker betydde just att
hålla tillbaka alla omdömen.60 Vad epochén syftar till är att ta ett steg tillbaka
från den intuitivt givna världen för att blottlägga denna som meningsfenomen,
blottlägga hur världen framträder såsom en värld med mening. Och det är alltså
genom sådana omsorgsfullt och systematiskt genomförda fenomenologiska un-
dersökningar somHusserl kunde blottlägga logiken som ideala förhållanden vars
sanning är föremål för omedelbar insikt och inte som psykologiska fakta tillgäng-
liga för den empiriska psykologins studium.61

Fenomenologin kan alltså sägas vara en filosofisk metod som blottlägger hur
världen framträder eller breder ut sig för detmedvetna subjektet somenmenings-
full värld, som en sådan värld – men den kan också sägas vara en en metod som
blottlägger hur världen konstitueras som en meningsfull värld. En fenomenolo-
gisk undersökning är då liktydig med en undersökning av meningskonstitution.
Husserl använde begreppet »konstitution« i två betydelser. I Logiska undersök-
ningar avser konstitution sambandet mellan sinnesförnimmelser och varseblivet
objekt: objektet är så att säga den form som förenar enskilda sinnesförnimmel-
ser (visuella, taktila, auditiva, etc) till en helhet så att det vi varseblir inte är en
ström av enskilda sinnesförnimmelser utan en helhet, ett objekt. Konstitution i
detta sammanhang handlar om vilka egenskaper eller karaktäristika som utmär-
ker ett visst objekt och gör det till just ett sådant objekt och inte ett annat. Detta
benämnde Husserl senare statisk konstitution och det är genom en undersökning
av just statisk konstitution som Husserl kunde klargöra de logiska lagarnas ideala
särart, vad som väsensmässigt skiljer ett varseblivet föremål från ett erinrat eller
fantiserat föremål, och så vidare. Den centrala frågan är vad som konstituerar
ett visst objekt eller meningsinnehåll och analysen handlar bland annat om ett
klargörande av objektets väsensart (eller eidos, εἶδος).

Husserl övergav sedermera det statiska konstitutionsbegreppet för konstitu-
tion som genesis (»skapelse, tillblivelse, uppkomst«). Genetisk konstitution är sna-
rast att förstå som en aktivitet, som ettmeningsgivande av den värld som breder ut
sig för det medvetna subjektet. Det är detta meningsgivande som den fenomeno-
logiska reduktionen (epochén) blottlägger. Ibland uttrycker sig Husserl som om

60 Peter Adamson, »Beyond Belief: Pyrrho and Skepticism«, i Philosophy in the Hellenistic & Roman
Worlds, A History of Philosophy Without any Gaps 2 (Oxford University Press, 2015), 101–107.

61 Se t. ex. Husserl, Logiska undersökningar, bd. 1, §41.
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medvetandet själv frammanade de intentionala objekt som framträdde för det,
som om det var medvetandet som konstituerade världen. Detta skall dock inte
förväxlas med subjektiv idealism som förnekar existensen av en av medvetandet
oberoende verklighet; Husserl var mycket tydlig på den punkten.62 Däremot me-
nar Husserl att tanken på en av medvetandet helt oberoende verklighet, fri från
alla upplevelsemässiga, begreppsliga och teoretiska perspektiv, är absurd. Den-
na för den fenomenologiska tanketraditionen grundläggande tes kan också, med
Dan Zahavis ord, formuleras negativt:

Det är i grund och botten ett förkastande av den realistiska och naturalis-
tiska objektivism som hävdar att mening, sanning och verklighet kan för-
stås utan beaktande av subjektiviteten. […] Om vi verkligen vill förstå vad
fysiska föremål är, måste vi förr eller senare vända oss till den subjektivi-
tet som upplever dessa föremål, för det är endast där de visar sig som vad
de är. Om vi vill förstå verkligheten, måste vi i slutänden återvända till de
medvetandeakter i vilka den är given. I korthet, subjektivitet är en möj-
lighetsbetingelse för framträdande eller manifestation. Utan subjektivitet,
inget framträdande.63

I sina senare verk introducerade Husserl det komplexa och mångtydiga be-
greppet livsvärlden (die Lebenswelt). Dan Zahavi urskiljer tre aspekter av livs-
världsbegreppet. För det första avser livsvärlden den konkret, sinnligt och intui-
tivt givna »förvetenskapliga« värld vi möter i vardagslivet. Det är denna vardags-
värld som vetenskapen – och då åsyftas i första hand naturvetenskaperna – söker
fånga i naturlagar och matematiska ekvationer (Husserl benämner detta »ma-
tematikalisering«). Livsvärlden som den sinnligt givna förvetenskapliga världen
utgör utgångspunkten för Husserls vetenskapskritik. Det Husserl vände sig mot
var naturvetenskapens anspråk på att beskriva verkligheten så som den egentli-
gen är – som om vatten egentligen är diväteoxid med den kemiska beteckning-
en H₂O och att det därför också egentligen är något fundamentalt annorlunda
än det svala jag släcker törsten med en varm sommardag. Det betyder visserli-
gen inte att vetenskapens beskrivningar är ogiltiga eller otillförlitliga – men väl
att vetenskapen utgör idealiseringar och extrapoleringar av den konkret, sinnligt
och intuitivt givna livsvärlden och att livsvärlden därför är och förblir vetenska-

62 Se t. ex. Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, §55.
63Dan Zahavi, Husserl’s Phenomenology (Stanford University Press, 2003), 52, min översättning;

kanske kan tankegången här också parafraseras med Avicennas distinktion mellan existens (att
något är) och essens (vad något är): verkligheten existerar, men för att den skall vara något (ha
»essens«) krävs ett subjekt för vilket verkligheten kan vara just något; se Peter Adamson, »By the
Time I Get to Phoenix: Avicenna on Existence«, i Philosophy in the Islamic World, A History of
Philosophy Without any Gaps 3 (Oxford University Press, 2016), 120–125.
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pens referenspunkt ochmeningsfundament.64 Eller somMauriceMerleau-Ponty
uttrycker det:

Jag är inte resultatet av en mångfald orsaksförbindelser som tvinnats sam-
man för att bestämma min kropp och mitt »psyke«; jag kan inte tänka mig
själv som en del av världen, som ett purt objekt för biologin, psykologin el-
ler sociologin och inte heller sluta vetenskapens universum över mig. Allt
jag vet om världen, också genom vetenskapen, vet jag utifrån en synvinkel
som är min, en erfarenhet av världen utan vilken vetenskapens symboler
inte skulle betyda någonting. Hela vetenskapens universum är uppbyggt
på den levda världen och om vi med stringens vill tänka vetenskapen själv,
noggrant uppskatta dess mening och bärvidd, så måste vi först och främst
väcka denna erfarenhet av världen för vilken den är ett sekundärt uttryck.
Vetenskapen har inte och kommer aldrig att ha samma varamening som
den varseblivna världen av det enkla skälet att den är en bestämning och
förklaring av den senare.65

För det andra absorberar livsvärlden med tiden vetenskapliga teorier. Veten-
skapliga fynd blir till vardagliga självklarheter, som att jorden är rund, att händer
och instrument skall desinficeras inför en operation eller att man bör smörja in
sig med solskyddskräm om det är stark sol. »Vetenskapen bygger på livsvärlden
och omsider kommer den att sjunka ner i marken den står på«, skriver Zahavi.66
Livsvärlden – den sinnligt givna förvetenskapliga världen – är alltså inte statisk
utan i ständig förändring.

För det tredje är livsvärlden de »meningsstrukturer« som strukturerar värl-
den i objekt. Dessa kan skilja sig åt för medlemmar av olika språkgemenskaper
eller kulturer. Detta kan kanske illustreras med ett exempel. I vardagslivet fram-
träder olika föremål på olika sätt beroende på mina avsikter eller med vilket in-
tresse jag för tillfället betraktar dem. Kaffekoppen på bordet är visserligen alltid
en kaffekopp på bordet, men den framträder inte på samma sätt om jag har kaf-
feabstinens, om jag behöver bordsytan till något annat, om jag är keramiker och
ger kaffekoppen en hantverksmässig bedömning, och så vidare. Den horisont av
möjlig mening som här kan skönjas benämner Husserl hemvärld (Heimwelt) –
den värld i vilken vi obesvärat känner oss hemma, den »naturliga« världen. Detta
är inte en enskild individs värld, utan en intersubjektiv värld förmedlad av tradi-
tion, kultur, religion, myter, värderingar, och så vidare. Det är den värld som vi
är vana vid, som vi inte riktigt ser eftersom den är så naturlig, given och självklar
– hemvärlden är allt som framstår som normalt. Det som ligger bortom hemvärl-
den framstår som främmande, naivt, obegripligt; det kan visserligen vara någon

64Zahavi, Husserl’s Phenomenology.
65Maurice Merleau-Ponty, »Vad är fenomenologin?«, i Lovtal till filosofin: essäer i urval, övers., med

inl., av Anna Petronella Fredlund, Moderna franska tänkare 32 (Eslöv: Brutus Östlings, 2004), 43.
66Zahavi, Husserl’s Phenomenology, 130, min översättning.
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annans hemvärld, men för oss framstår det som en främlingsvärld.67 Denna tred-
je aspekt av livsvärldsbegreppet tangerar begreppet »kultur« så som det ibland
förstås inom antropologin; det kulturpsykologiska perspektiv jag utgår från (se
avsnitt 1.5) är således lika mycket ett fenomenologiskt perspektiv.

Livsvärlden är ett centralt och komplext begrepp i den fenomenologiska tan-
ketraditionen och det har utvecklats vidare av till exempel Alfred Schütz.68 Ibland
missförstås dock livsvärld som vore det en individs privata värld, en enskild indi-
vids unika och »subjektiva« perspektiv på tillvaron – men en sådan uppfattning
har alltså ingenting med fenomenologins intersubjektivt konstituerade livsvärld
att göra.

För att sammanfatta: den fenomenologiska tanketraditionen tar som sin ut-
gångspunkt subjektet och den för subjektet framträdande världen, en värld som
är någonting, som har mening – det som Husserl benämnde livsvärlden. Det är
i intentionaliteten – medvetandeaktens »riktadhet« mot ett objekt eller ett me-
ningsinnehåll – som allmening har sitt ursprung. Enligt ett fenomenologiskt syn-
sätt kan verkligheten aldrig skiljas från det subjekt för vilket den framträder, och
kunskap och vetenskap kan aldrig skiljas från det subjekt som har kunskap, som
»vet«. Fenomenologin som filosofisk metod syftar till att blottlägga denna värld
såsom just en värld av mening, att blottlägga hur världen konstitueras – eller, som
Merleau-Ponty uttrycker det, den fenomenologiska metoden »tänjer ut de inten-
tionala trådar som förbinder oss med världen för att få dem att framträda«.69 I
den bemärkelsen handlar fenomenologiska undersökningar om meningskonsti-
tution.

Om det nyss nämnda sammanfattar några gemensamma drag hos den feno-
menologiska tanketraditionen, finns det också flera frågor kring vilka det råder
stor oenighet. En av dessa frågor är hur det »jag« som ligger till grund förHusserls
fenomenologi skall förstås. Husserls analys utgår från ett förstapersonperspektiv,
men det jag för vilket världen framträder – eller, som i Logiska undersökning-
ar, det jag som undersöker de logikens tankelagar – är ett generellt jag. Husserl
gör gällande att exempelvis motsägelselagens sanning framträder genom ome-
delbar insikt och att detta gäller för varje tänkande varelse som har förmåga att
tänka logiskt, mänsklig eller inte. Men vissa medvetandefenomen tycks omöjli-
ga att reducera till ett ensamt, singulärt jag för vilket världen framträder, fram-
för allt sådana som rör empati eller medkänsla (Einfülung). Vidare kan Husserls
skrivningar om detmeningsgivande subjektet tolkas som ett jag som konstituerar

67 Sebastian Luft, »Husserl’s Phenomenological Discovery of the Natural Attitude«, Continental Phi-
losophy Review 31 (2 1998): 153–170; Anthony J. Steinbock, »Phenomenological Concepts of Nor-
mality and Abnormality«, Man and World 28 (1995): 241–260.

68 Se t. ex. Alfred Schütz, Den sociala världens fenomenologi, övers. från engelska av Sten Andersson
och Joachim Retzlaff (Göteborg: Daidalos, 1999).

69Merleau-Ponty, »Vad är fenomenologin?«, 50; se också Ruin, »Den fenomenologiska metoden«.
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världen, men som i sig självt är tillräckligt och självkonstituerande – ett absolut,
singulärt jag. Flera av Husserls efterföljare reagerade mot detta idealistiska drag i
Husserls fenomenologi. Martin Heidegger, till exempel, menade att människans
existens endast kan förstås i relation till världen och andra; Max Scheler vidhöll
att det endast är genom att vårt upplevande är ett »vi« som ett upplevande av
världen över huvud taget är möjligt; Edith Stein förstod »konstitution« som en å
ena sidan absolut existerande fysisk verklighet, å andra sidan en tydligt strukture-
rad subjektivitet; Maurice Merleau-Ponty betonade att människan finner sig i en
värld som redan finns »där«, före henne själv; Paul Ricœur menar att den »Hus-
serlianska idealismen« är ohållbar i ljuset av hermeneutiken; och så vidare.70

För den empiriska psykologins vidkommande får den fenomenologiska tan-
ketraditionen vissa konsekvenser. Till att börja med kan man notera släktskapet
mellan den psykologism Husserl kritiserade i Logiska undersökningar och det
inom psykologi utbredda antagandet att alla medvetandefenomen i grund och
botten utgör neuronal aktivitet i centrala nervsystemet. På samma sätt som de
psykologistiska logikerna begick misstaget att inte särskilja tänkandet från det
tänkta, cogito från cogitatio, kan inte heller den kognitiva psykologin – som idag
dominerar den akademiska psykologin – redogöra för hur två tankeakter (eller
kognitiva processer) kan ha samma tankeinnehåll, samma mening.

Som jag nämnde i avsnitt 3.3.1 vilar den kognitiva psykologin på informa-
tionsmetaforen, alltså antagandet att den elektrokemiska puls (aktionspotentia-
len) som löper längs enskilda neuroners axon (nervtrådar) och med hjälp av sär-
skilda molekyler (neurotransmittorer) överförs till andra neuron kan liknas vid
information och att den aktivitet som pågår i centrala nervsystemet således kan
liknas vid informationsbearbetning.

Information är »en generell beteckning för det meningsfulla innehåll som
överförs vid kommunikation i olika former« och ofta görs också en åtskillnad
mellan information och data, där data »utgör den yttre form, kodning eller re-
presentation som överbringar [det meningsfulla] innehållet«.71 De observerbara
nervimpulserna från exempelvis nocioceptorer (smärtreceptorer) i tummen som
just kom i vägen för hammaren utgör således de »data« som till ryggmärgen och
somatosensoriska cortex förmedlar informationen att tummen just åsamkats ska-
da.

70Heidegger,Vara och tid; AlasdairMacIntyre, Edith Stein: A Philosophical Prologue 1913–1922 (Lan-
ham: Rowman & Littlefield, 2006); Merleau-Ponty, »Vad är fenomenologin?«; Paul Ricœur, »Phe-
nomenology and Hermeneutics«, i »Symposium Papers to be Read at the Meeting of the Western
Division of the American Philosophical Association in Chicago, Illinois, April 24–26, 1975«, Noûs
9, nr. 1 (1975): 85–102.

71Nationalencyklopedin, s. v. »information«, senast hämtad 19 april, 2016, http://www.ne.se/
uppslagsverk/encyklopedi/lång/information.
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Sett ur ett fenomenologiskt perspektiv har här dock skett ett kategorimisstag.
Information är meningsbärande och mening förutsätter att det finns ett medvetet
subjekt för vilket denna information kan ha mening: något kan bara vara »något«
för någon. Visserligen skulle också en maskin kunna slå sig på tummen (om den
hade någon), registrera skador och agera i enlighet med detta – men den skulle
inte uppleva smärta eller uppfatta situationen som en situation där »jag slog mig
på tummen« med mindre än att den också var ett medvetet subjekt för vilket
världen framträdde såsom en värld-för-mig. I själva informationsbegreppet har
insmugit sig en förväxling av »mening« med »data«.

Fenomenologins invändning mot den kognitiva psykologins sammanbland-
ning av »information«, »mening« och »data« i informationsbearbetningsmetafo-
ren handlar inte i första hand om en invändning mot reduktionism – synsättet
att medvetandefenomen kan reduceras till neuronal aktivitet – utan mot natu-
ralism i betydelsen att »när det gäller att beskriva och förklara världen, utgör
(natur)vetenskapen alltings mått«.72 Den naturalistiska utgångspunkten tar för
givet att medvetandefenomen som tankar, känslor och förnimmelser och också
medvetandet självt kan studeras som vore de ting i världen på samma sätt som
vulkaner, vattenfall, iskristaller, guldklimpar, rosor eller svarta hål. Visserligen
kan medvetandefenomens korrelat studeras med hjälp av till exempel hjärnav-
bildningstekniker som funktionell magnetröntgen (fMRI), men, som Dan Zaha-
vi uttrycker det, »snarare än att bara utgöra ett föremål i världen är medvetandet
också ett subjekt för världen, det vill säga en nödvändig möjlighetsbetingelse för
varje företeelse att framträda som ett föremål på det sätt det gör och med den
innebörd det har«.73 När psykologin studerar tankar, känslor, beteenden och in-
teraktion som vore de naturligt förekommande företeelser döljs det faktum att
alla dessa företeelser finner sin mening och innebörd i en mänsklig värld av in-
tersubjektiva sammanhang som dessutom har en historia som sträcker sig långt
bortom undersökningssituationen som sådan.

3.3.3 Fenomenologisk hermeneutik

Enligt det fenomenologiskt–hermeneutiska synsättet kan ingen tydlig distinktion
mellan upplevelse och berättelse göras eftersom berättelser är tolkningar av upp-
levelser som i sin tur också är tolkningar. Upplevandet i sig bär den hermeneu-
tiska cirkelns särdrag, ett något-som-något som framträder mot bakgrund av det
förflutna, nuet och framtiden. Upplevandets här-och-nu tar alltid form mot en
kulturellt och historiskt medierad bakgrund. Samtidigt kan varje upplevelse kas-

72Wilfrid Sellars, Science, Perception and Reality (London: Routledge, 1963), 173, min översättning.
73Dan Zahavi, »Naturalized Phenomenology«, i Handbook of Phenomenology and Cognitive Science,

red. Daniel Schmicking och Shaun Gallagher (Dordrecht: Springer, 2010), 5, min översättning,
min kursivering.
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ta nytt ljus över våra tidigare upplevelser och leda till omtolkningar av oss själva –
vilka vi är och vad vi har varit med om – och av världen. HannaMeretoja påpekar
att den fenomenologiskt–hermeneutiska traditionen »betonar att den mänskliga
existensen ›i sig‹ utgör en kontinuerlig tolkningsprocess och ett kontinuerligtme-
ningsskapande, och därför är det problematiskt att postulera enmotsättningmel-
lan levande och berättande, som om endast den senare inbegriper tolkning«.74

Detta betyder inte att upplevande och berättande är samma sak. Vad det bety-
der är att händelser betyder någonting för någon, de har en innebörd – och sam-
ma händelse har inte samma innebörd för alla – och det är på basis av denna
innebörd, detta något-som-något, som händelser förbinds med varandra. Dessa
förbindelser är varken godtyckliga eller fiktiva, utan, som Shaun Gallagher for-
mulerar det, »tolkande eller hermeneutiska såväl som normativa och inbegriper
i de flesta fall värdeomdömen och skäl till handlande«.75 Berättelser handlar om
mänskligt handlande (minns avsnitt 3.1.1), men Gallagher tillägger att »berät-
tandet i sig är en reaktion på händelser, ett försök att begripliggöra sådant som
betyder något, ett försök att tolka och förstå«.76 Snarare än en icke-autentisk kog-
nitiv struktur som påtvingas ett autentiskt upplevande, förstås alltså berättelser
som en form av dubbel hermeneutik: de är tolkningar av upplevelser som i sin tur
också är tolkningar.77

Den fenomenologiskt–hermeneutiska tanketraditionen vidhåller att berät-
tande och berättelser är fundamentala för människan såsom människa, att det
hör till hennes väsen; det är av det skälet Hanna Meretoja också benämner det-
ta perspektiv ontologiskt.78 Filosofen Alasdair MacIntyre har i After virtue (1981)
lagt fram denna tankegång på ett lättbegripligt sätt och jag tar mig därför friheten
att här låna hans argument.79

MacIntyre börjar med att genom ett enkelt exempel visa att människors be-
teenden bara kan förstås i ett större sammanhang. Frågan »vad gör han?« om vad
en man gör i trädgårdslandet kan besvaras på flera sätt: han »gräver«, »ägnar sig
åt trädgårdsarbete«, »kopplar av«, »förbereder vintern«, »gör sin hustru glad« –
svar som alla kan vara giltiga, också samtidigt. Om vi skall förklara mannens be-
teende har det betydelse omhans huvudsakliga avsikt är att förbereda vintern och
han därvid också finner avkoppling och glädjer sin hustru, eller om huvudsyftet
är att glädja hustrun och få avkoppling; i det förra fallet har vi ett visst beteende
som behöver förklaras, medan vi i det senare har ett annat. Ett beteende kan alltså
inte bli begripligt med mindre än att vi först klargjort de olika giltiga svaren på

74Meretoja, »Narrative and Human Existence«, 97, min översättning.
75Gallagher, »Self and Narrative«, 405, min översättning.
76 Ibid., 405, min översättning, kursivering i original.
77Meretoja, »Narrative and Human Existence«.
78 Ibid.
79Argumentet återfinns i MacIntyre, After Virtue, kap. 15.
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frågan »vad gör han?« och hur de förhåller sig till varandra. Ett »beteende« kan
aldrig vara något i sig självt.

Om mannens avsikt är att förbereda vintern, infogas beteendet i ett större
sammanhang som har att göra med hushållning, odling och naturens cykler; en
historisk berättelse80 i vilken de enskilda beteendesekvenserna nu blir en händel-
se. Om mannens avsikt är att glädja sin hustru, infogas beteendet i en berättelse
om ett äktenskap och ett liv tillsammans. »Med andra ord«, skriver MacIntyre,
»kan vi inte beskriva beteenden oberoende av avsikter, och vi kan inte beskriva
avsikter oberoende av de sammanhang som gör dessa beteenden begripliga för
såväl agenterna själva som för andra«.81

De två alternativa berättelser som mannens handlande skriver in sig i – be-
rättelsen om hushållning och årstidsväxlingar och berättelsen om ett äktenskap
– förutsätter i sig ett vidare historiskt sammanhang: den trädgård som mannen
arbetar i kan ha sin egen historia av generation efter generation av trädgårds-
mästare, och äktenskapet förutsätter att en viss punkt i historien uppnåtts där
äktenskapet etablerats (och institutionaliserats) som den självklara formen för
samlevnad och fostran av nästa generation människor. Därför, skriver MacInty-
re, »kan vi bara förstå en viss handling genom att åberopa två slags sammanhang,
underförstått om inte uttalat: […] dels genom att hänvisa till agentens roll i hans
eller hennes egen historia, och dels genom att hänvisa till de sammanhang i vilka
agenten hör hemma och dessa sammanhangs historia«.82

Här behöver förtydligas attAfter virtue är ett moralfilosofiskt verk.MacIntyre
belyser hur den sedan upplysningstiden förhärskande uppfattningen om univer-
sella principer efter vilka man bör handla är ohållbar, oavsett om det rör sig om
naturrätt, förnuft, kantianska maximer, eller mänskliga rättigheter; förr eller se-
nare landar moraliska debatter om vad som är rätt och fel i oförenliga principer
vilka vi bara kan hävda men inte motivera (ett typexempel är frågan om abort
som ofta stannar vid »kvinnans rätt till sin kropp« mot »barnets rätt till liv«). Vad
MacIntyre menar att man missar är att det rätta handlandet hänger samman med
det sociala sammanhang i vilket varje människa befinner sig. Det rätta handlan-
det är inte nödvändigtvis detsamma för mig som exempelvis förälder, polis, eller
företagsledare.

Människan är i såväl handling som fantasi i grund och botten en berättan-
de varelse. Hon är inte i första hand – utan blir genom sina berättelser – en
berättare vars berättelser gör anspråk på sanningen. Men den avgörande
frågan rör inte hennes eget författarskap; jag kan bara besvara frågan »vad
skall jag göra?« om jag först kan besvara frågan »av vilken berättelse eller

80MacIntyre använder uttrycket »narrative history«.
81MacIntyre, After Virtue, 206, min översättning.
82 Ibid., 208, min översättning.
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vilka berättelser är jag en del?« Vi införlivas i den mänskliga gemenskapen
med en eller flera tillskrivna roller – roller vi tilldelats – och vi måste lära
oss vilka de är för att förstå hur andra beter sigmot oss och hur vi lämpligen
beter oss mot dem. Det är genom att höra berättelser om elaka styvmödrar,
försvunna barn, goda men vilseledda kungar, vargar som diar tvillingpoj-
kar, yngre söner som inte får något arv utan måste hanka sig fram i världen
på egen hand och äldsta söner som slösar bort sitt arv på utsvävande lever-
ne och tvingas i exil för att leva bland svin, sombarn förstår ellermissförstår
vad ett barn och en förälder är, vilken rollbesättningen kan vara i det drama
de fötts in i och hur man för sig i världen. Beröva barn berättelser och de
slutar som villrådiga, ängsliga stammare i såväl handling som ord. Följakt-
ligen finns det inget sätt att förstå ett samhälle, inte ens vårt eget, förutom
genom det förråd av berättelser som utgör dess grundläggande dramatiska
tillgångar. I grund och botten handlar det om mytologi, i sin ursprungliga
bemärkelse.83

Människans handlande och upplevande kan därför förstås som ett ständigt
pågående berättande; de berättelser av vilka jag är en del förs framåt händelse för
händelse i taktmed att jag handlar på ett sätt som gör själva handlandet begripligt
i ljuset av just dessa berättelser. Men det stannar inte där. Det är våra berättelser
om oss själva som håller samman våra liv till ett liv: »Vad är det gör ett enskilt liv
till en enhet? Svaret är en sammanhållen berättelse förkroppsligad i ett individu-
ellt liv«.84 Eller som psykologen Dan McAdams uttrycker det:

Om du vill lära känna mig måste du först lära känna min berättelse, för
min berättelse bestämmer vem jag är. Och om jag vill lära känna mig själv,
för att förstå mitt eget livs mening, måste också jag lära känna min egen
berättelse.85

Upplevandet har således avsevärt vidare horisonter än det omedelbara nuet,
något somocksåHannaMeretojamed utgångspunkt i Paul Ricœurs fenomenolo-
giska hermeneutik86 så kärnfullt formulerar att jag inte kan annat än låna hennes
ord:

Ricœur formulerar fullt ut en hermeneutisk teori om narrativ subjektivitet
som inte bara betonar (själv-)förståelsens kulturellt och historisktmediera-
de egenart, utan också det sätt genomvilket kulturella nätverk av berättelser
– om vilka vi bara delvis är medvetna – bidrar till att forma vår tolknings-
horisont och därmed förbinder vår relation till världen och oss själva. Om

83MacIntyre, After Virtue, 216, min översättning.
84 Ibid., 218.
85McAdams, The Stories We Live By.
86Ricœur, Time and Narrative; Paul Ricœur, Oneself as Another, övers. Kathleen Blamey (University

of Chicago Press, 1992).
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kulturella berättelser redan från första början påverkar hur vi upplever sa-
ker, kan det inte finnas något rent, oförvanskat och omedelbart upplevan-
de; ett upplevande av vilket en narrativ tolkning med nödvändighet skulle
innebära en retrospektiv förvanskning. I själva verket är vi alltid redan in-
slingrade i berättelser och väver berättelserna om oss själva i dialog med
kulturella berättelser och där båda är föremål för ständiga omtolkningar.
Sålunda slår Ricœur fast – och pluralformen är viktig – att »vår existens
kan inte särskiljas från de berättelser vi berättar om oss själva«..87

Om berättelser förstås i termer av dubbel hermeneutik, som tolkning av tolk-
ning inbäddat i ett kulturellt och historiskt sammanhang, öppnar sig enmöjlighet
att gå från berättelse till upplevelse. Det finns inte någon avgrund mellan upple-
velse och berättelse, inte någon »informationsförlust« eller »förvanskning« (som i
det kognitivistiska synsättet), utan en meningsmässig kontinuitet. Hur denna me-
ningsmässiga kontinuitet, denna dubbla hermeneutik, kan ligga till grund för en
analys av egenupplevda berättelser som gör anspråk på att uttala sig om de situ-
ationer i vilka berättelserna tillkom, är vad nästkommande kapitel handlar om.

87Meretoja, »Narrative and Human Existence«, 96, min översättning; citatet av Ricœur är från Paul
Ricœur, Peter Kemp och François Marchetti, »L’histoire comme récit et comme pratique: Entretien
avec Paul Ricœur«, Esprit 54, nr. 6 (1981): 156.
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4
Analytiska förhållningssätt

I detta kapitel redogör jag för det tolkande analytiska arbete som ligger till grund
för kapitel 5 till 9. Tolkande forskning innebär en pendling mellan del och helhet
tills det färdiga pusslet av tolkningar hänger ihop (den hermeneutiska cirkeln; se
avsnitt 1.6). Därför bör det analytiska arbetet, snarare än ett antal på varandra
följande moment där det ena tar vid där det andra slutade, förstås som flera ni-
våer mellan vilka man rör sig fram och tillbaka i detta pusslande av tolkningar.
Visserligen börjar analysen med att först välja ut de avsnitt ur intervjuerna som
skall bli föremål för vidare analys (avsnitt 4.2), men närmönster börjar framträda
i pusslandet visar det sig ofta att ytterligare pusselbitar behövs eller att några av
de pusselbitarman först valde ut hör hemma i ett annat pussel. På samma sätt kan
Labovs narrativa analys (avsnitt 4.5) föranleda en justering av hur indelningen i
analytiska enheter (avsnitt 4.3) gjordes, och så vidare. Det tolkande analysarbetet
fortskrider liknande sätt tills man uppnått erforderlig »goodness-of-fit« mellan
detaljer och helhet: detaljerna harmonierar med helheten, och helheten harmo-
nierar med detaljerna.1

Vidare utgör de begrepp och teorier som används i analysen (småberättelser,
Labovs taxonomi, positionering, subjektspositioner, »vi«-berättelser), snarare än

1 Per-Johan Ödman, »Den hermeneutiska cirkelns gränser: till validitetsfrågan inom hermeneuti-
ken«, i Text och existens: hermeneutik möter samhällsvetenskap, red. Staffan Selander och Per-Johan
Ödman (Göteborg: Daidalos, 2005), 81–117.
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ett visst förfaringssätt, ett slags teoretiskt grundade »linser« genom vilka vissa de-
taljer blir synliga. Således, snarare än ett analytiskt tillvägagångssätt bör narrativ
analys, liksom all tolkande forskning, förstås som ett analytiskt förhållningssätt.

4.1 Narrativa forskningsansatser

Analysarbetet utgår från att intervjuerna till övervägande delen består av berättel-
ser och att berättelser och berättande därför bör utgöra den analytiska utgångs-
punkten. Den narrativa forskningsansats det således rör sig om handlar om att
använda berättelser och berättande som ett verktyg för att utforska något annat
– att forska med berättelser, inte om berättelser.2 I den spretiga djungeln av nar-
rativa forskningsansatser kan man urskilja två skolor: å ena sidan de som utgår
från berättelsen som texttyp (berättelser-som-text, se avsnitt 3.1), å andra sidan
de som utgår från berättandet som interaktion eller handling (berättande-som-
interaktion, se avsnitt 3.2). I berättelser-som-text kan man skönja strukturalis-
mens intresse för produkten och dess uppbyggnad, i berättande-som-interaktion
poststrukturalismens intresse för process.

Historiskt sett har de flesta narrativa forskningsansatser på ett eller annat sätt
sitt ursprung i lingvisten William Labovs arbete på 1960-talet. Labov tillämpa-
de den litterära narratologins begreppsapparat (i Vladimir Propps3 efterföljd) på
människors vardagliga berättelser och kunde visa att de i allmänhet var strukture-
rade på ett visst sätt, med en orienterande inledning, en handling som leder fram
till ett klimax och en upplösning.4 Labovs arbete är en del av det perspektivskifte
som senare kom att benämnas »den narrativa vändningen«, alltså att vardags-
berättandet – inte de litterära berättelserna – utgör grunden för allt berättande
(se kapitel 3). Labov presenterade också en begreppsapparat eller taxonomi för
analys av egenupplevda berättelser som jag återkommer till i avsnitt 4.5.

Labovs inflytande på praktiskt taget alla varianter av narrativa forskningsan-
satser går knappast att överskatta. Dettamärks inteminst på att de flesta försök att
komma runt dess brister likväl tar sin utgångspunkt i hans taxonomi och föreslår
modifikationer, inte alternativ. Labovs narrativa analys kritiseras i huvudsak på
två punkter: (1) att den fokuserar på ett visst slag av berättelser, nämligen det slag
av berättelser som man får när en forskare ber en person att i lugn och ro berätta
om en betydelsefull händelse; och (2) att Labovs exklusiva fokus på berättelser-

2Michael G. W. Bamberg, »Narrative Analysis«, i APA Handbook of Research Methods in Psychology,
red. H. Cooper (Washington, DC: American Psychological Association, 2012), 77–94.

3Vladimir Propp, Morphology of the Folktale, övers. från ryska av Laurence Scott, med inledning av
Svatava Pirkova-Jakobson (1928; Bloomington, IN: Research Center, Indiana University, 1958).

4William Labov och Joshua Waletzky, »Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience«,
i Essays on the Verbal and Visual Arts, red. June Helm (Seattle: American Ethnological Society,
University of Washington, 1967), 12–44.
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som-text och dess struktur skymmer det intersubjektiva sammanhang i vilket
berättelsen tillkom, det skymmer berättande-som-interaktion.

En alternativ narrativ forskningsansats har framförts av EllinorOchs och Lisa
Capps5 sommed utgångspunkt i konversationsanalys har visat hur vardagsberät-
tandet snarare än att berätta något för någon handlar om att berätta något med
någon, att så att säga sam-berätta i sam-tal. Vem som berättar, vem som författar
eller vem som äger en berättelse är långt ifrån alltid uppenbart; ofta är det mer
relevant att fråga vilka som berättar, författar eller äger en berättelse. Ochs och
Capps visar också att vardagsberättelserna sällan har en tydlig början eller slut, de
är så att säga »inbäddade« eller »inneslutna« (embedded) i vardagskonverseran-
det. Vissa berättelser – somde Labovs narrativa ansats bygger på – är »fristående«
och sticker ut från den omgivande diskursen med en distinkt turtagning och te-
matik. Hur berättelsen skall sluta behöver heller inte vara givet på förhand, utan
kan lika gärna vara en följd av sam-berättandet; många gånger är själva syftetmed
sam-berättandet att tillsammans komma fram till hur en händelse eller upplevel-
se bör förstås.

Det konversationsanalytiska perspektivet bidrar onekligen till förståelsen av
berättande-som-interaktion,men dessvärre förbiser Ochs ochCapps berättelsens
unika särdrag som representation av ett händelseförlopp (se avsnitt 3.1.1). Det får
följden att det inte är möjligt att skilja vad som berättas (berättelsen-som-text)
från hur det berättas (berättandet-som-interaktion); Ochs ochCapps »berättardi-
mensioner« är och förblir därmed konversationsanalytiska kategorier – inte nar-
rativa forskningsansatser.6

En narrativ forskningsansats som försöker kombinera både berättelser-som-
text och berättande-som-interaktion under benämningen »småberättelseforsk-
ning« (small story research) företräds av bland andra Michael Bamberg, Anna De
Fina och Alexandra Georgakopoulou.7 De »små« berättelser i vilka denna ansats
tar sin utgångspunkt är de fragmentariska vardagsberättelser som uppstår i alla

5 Elinor Ochs och Lisa Capps, Living Narrative: Creating Lives in Everyday Storytelling (Cambridge,
MA: Harvard University Press, 2001); Elinor Ochs, »Narrative Lessons«, i A Companion to Lingu-
istic Anthropology, red. Alessandro Duranti, Blackwell Companions to Anthropology 1 (Malden,
MA: Blackwell, 2004).

6 För en utförligare diskussion, se Stefan Björk, »Jakten på en narrativ metod: 1. Ellinor Ochs’ berät-
tardimensioner«, Doktorand Björks anteckningar (blog), 12 november 2014.

7 Se t. ex. Anna De Fina och Alexandra Georgakopoulou, Analyzing Narrative: Discourse and Socio-
linguistic Perspectives (Cambridge University Press, 2012); Michael G. W. Bamberg, »Stories – Big
or Small: Why do we care?«, i »Narrative – State of the Art«, Narrative Inquiry 16, nr. 1 (2006):
139–147; Michael G. W. Bamberg och Alexandra Georgakopoulou, »Small Stories as a New Per-
spective in Narrative and Identity Analysis«, Text & Talk: An Interdisciplinary Journal of Language,
Discourse Communication Studies 28, nr. 3 (2008): 377–396; Alexandra Georgakopoulou, »Thin-
king Big with Small Stories in Narrative and Identity Analysis«, i »Narrative – State of the Art«,
Narrative Inquiry 16, nr. 1 (2006): 122–130; Alexandra Georgakopoulou, Small Stories, Interaction
and Identities (Amsterdam: John Benjamins, 2007).
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former av mänsklig kommunikation – samtal, mejl, sms och så vidare – i kon-
trast till de »stora« berättelser som man kan möta när man ber en person ostört
berätta om en viss händelse för en intresserad lyssnare; de senare är det slag av
berättelser som den labovianska ansatsen förutsätter och som Alexandra Geor-
gakopoulou benämner »uppvisningar, dvs. fullfjädrade (och vanligen framförda)
berättanden«.8

Det huvudsakliga intresset i denna avhandling är vad som berättas, alltså
berättelsen-som-text. Samtidigt kan inte berättelser förstås som fristående, själv-
ständiga texter; de är i själva verket »inbäddade« i ett specifikt sammanhang, »in-
snärjda i lokala angelägenheter«. Berättelser är inte på förhand givna, utan så att
säga »vecklas ut on-line, ögonblick för ögonblick i interaktionens här-och-nu«.9
Det innebär dels att berättelser måste förstås som en produkt av ett samarbete
eller en förhandling mellan minst två samtalsdeltagare, dels att deltagarnas »rol-
ler« i sam-berättandet handlar om mer än en enkel relation mellan en berättare
som äger sin berättelse och åhörare som passivt tar emot berättelsen. Berättelser
är därför oundvikligen situationsavhängiga och lokala; en inte ringa del av deras
innebörd står att finna i de situationer i vilka de tillkom, i de lokala och specifika
situationer som rådde i interaktionens här-och-nu.10

För att sammanfatta: Berättelsens »vad« kan inte förstås utan berättandets
»hur«, eller berättelsen-som-text kan inte förstås utan att samtidigt beakta berätt-
andet-som-interaktion. Den narrativa forskningsansatsen i föreliggande avhand-
ling ansluter därmed till »småberättelseforskningen«, framför allt den variant
som Alexandra Georgakopoulou representerar11 – men då intervjuerna till över-
vägande delen utgörs av det särskilda slag av egenupplevda berättelser William
Labov hade som utgångspunkt för sin narrativa analys, har också denna funnit
sin plats i det analytiska arbetet. Hur detta systematiska arbete gått till avhandlas
i de nästföljande avsnitten.

4.2 Urval av utdrag

Eftersom det aktuella intresset i detta fall rörde sig om blivande pappors möten
med mödrahälsovård, förlossningsvård och bb-vård, valdes avsnitt ur intervju-
erna ut där berättelsen utspelade sig på en barnmorskemottagning, på specia-
listmödravården, på en förlossningsklinik eller på en bb-avdelning. Avsnitt där
barnmorskor eller andra yrkesgrupper inom mödra- och förlossningsvården var

8Georgakopoulou, Small Stories, Interaction and Identities, 70, min översättning.
9 Ibid., 4, min översättning.
10 Ibid., 5.
11Georgakopoulou, Small Stories, Interaction and Identities; De Fina och Georgakopoulou, Analyzing

Narrative.
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närvarande – explicit eller implicit – valdes också ut. Med den flexibla definitio-
nen av berättelser såsom mer eller mindre »prototypiska« sådana (se avsnitt 3.1
på sidan 57) kunde också avsnitt som i en mer strikt mening inte skulle betraktas
som berättelser väljas ut.12

4.3 Indelning i analytiska enheter

De avsnitt som valts ut delades in i mindre enheter, där den minsta analytiska
enheten utgjordes av den grammatiska satsen, dvs. »det minsta uttrycket för en
komplett tanke eller språkhandling«, vilket, om man ser det rent grammatiskt,
»på någon nivå består av subjekt och predikat eller predikatsled«.13

Detta är dock en regel med många undantag. Talspråk består sällan av full-
ständiga grammatiska satser utan karaktäriseras snarast av omtagningar, avbrott,
reparationer, pauser och så vidare – för att inte nämna samspelet mellan intervju-
are och informant, med bekräftande hummanden, instick, frågor och så vidare.
Därför har översättningen från rå transkribering (som i sig är tolkning) till inter-
vjuutdrag i numrerade satser – så som de presenteras i den här avhandlingen –
inneburit en »städning« där många småord, samtalsmarkörer, omtag och repa-
rationer uteslutits, men bara där jag bedömt att dessa inte varit meningsbärande
på det sätt jag beskrev i avsnitt 2.4. Det bör påpekas att det är sällan jag behövt
göra omfattande »städningar«.

Ett exempel kan vara belysande. Filip berättade hur han precis efter förloss-
ningen satt med den nyfödda i famnen:

Filip: Ehm (—) men då var ju han, alltså (—) barne- bebisen var ju liksom
också då trött och medtagen och gjorde inte så himla mycket, så det var
ju mest man bara satt där i fåtöljen och (·) tittade och försökte ta in (—)
med bebisen på armen. Så att eh (—) ja (—) jag minns inte sådär jätte-
jättemycket mer av det faktiskt. Det var (—) mer på bb liksom. Första blö-
jan vi skulle byta med det här jävla barnbecket (—) som är som någon slags
seg (·) sörja som det knappt går att få bort. Då kommer jag ihåg att vi ba-
ra liksom stod där båda två med honom liggande där på skötbordet och
till slut bara (·) jamen vad fan gör vi för [Stefan: ((skrattar))] (·) ringde på
klockan så en barnmorska fick [Stefan: ((gapskrattar))] ((skrattar)) komma
och ((skrattar)) hur fan skall vi göra det här? Jamen dom hade ju då lite
husmorstrick med olja på papper och såntdär som (·) jamen dom visste ju
att det går lite lättare.

12Med denna tänjbara definnition av berättelser kunde jag till exempel komma runt William Labovs
krav att en berättelse skall innehålla minst två på varandra följande händelser (se avsnitt 4.5 på
sidan 90); många gånger berörde de »små« berättelserna endast en enstaka händelse.

13 Nationalencyklopedin, s. v. »sats«, senast hämtad 19 februari 2016, http://www.ne.se/
uppslagsverk/encyklopedi/lång/sats.
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Efter indelning i analytiska enheter (satser) ser utdraget ut på följande vis:

(4.1)

1 Men då var ju han, alltså…
2 bebisen var ju liksom också trött och medtagen
3 och gjorde inte så himla mycket,
4 så det var ju mest man bara satt där i fåtöljen
5 och tittade
6 och försökte ta in… med bebisen på armen.
7 Så att jag minns inte sådär jätte-jättemycket mer av det faktiskt.
8 Det var mer på bb liksom.
9 Första blöjan vi skulle byta med det här jävla barnbecket som är som

någon slags seg sörja som det knappt går att få bort.
10 Då kommer jag ihåg att vi bara liksom stod där båda två med honom

liggande där på skötbordet
11 och till slut bara… jamen vad fan gör vi för–
12 ringde på klockan
13 ((båda skrattar))
14 så en barnmorska fick ((skrattar)) komma
15 och ((skrattar)) »hur fan skall vi göra det här?«
16 Jamendomhade ju då lite husmorstrickmed olja på papper och såntdär

som–
17 jamen dom visste ju att det går lite lättare.

Till att börja med har jag tagit bort flera småord, samtalsmarkörer och pauser
som jag inte bedömt vara betydelsebärande. Det gäller till exempel det inledande
»ehm« och de två längre pauserna. De två första satserna skulle kunna betraktas
som en sats (»men då var ju bebisen också trött och medtagen«), men då hade
den längre pausen och korrigeringen av »han« först till »barnet« och omedelbart
därefter »bebisen« – som jag tolkar som att Filip stannar upp överväger ordval –
gått helt förlorad. Genom en indelning i två satser – den ofullständiga sats 1 och
fullständiga sats 2 – bibehålls något av denna tvekan. I slutänden förefaller dock
varken Filips tvekan eller hans ordval – han, barnet, bebisen – avgörande för hur
hans upplevelse av att sitta med sitt nyfödda barn i famnen kan förstås.

I just detta avsnitt har jag tolkat flera av de pauser som Filip gör såsom just
betydelsebärande. I sats 6 och sats 11 har jag tolkat pauserna som eftertänksam-
het eller möjligen ett utelämnat ord och därför markerat det med »…«, vilket är
ett sätt att typografiskt markera just detta; här har jag alltså gjort en tolkning av
talspråk till skriftspråk. Pauserna efter två ofullständiga satser (sats 11 och 15) –
den ena fylld av skratt, den andra tystnad, har jag tolkat som stopp genom att
markera slutet på dem med »–«.

De många skratten – både Filip och jag som intervjuare skrattar hjärtligt på
ljudupptagningen – har jag minskat ner genom att ta bort min egen insats som
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»skrattare« men i sats 13 påpeka att båda skrattar. På det viset framgår det att det
så att säga rör sig om »delad glädje« – det är inte Filip sombrister ut i ett hysteriskt
vansinnesskratt inför en förbryllad intervjuare. Notera att sats 13 i själva verket
inte är en grammatisk sats i egentlig mening, men väl en betydelsebärande enhet
varför jag tar mig friheten att i löptext likväl använda benämningen »sats«.

4.4 Indelning i småberättelser

Utdragen, nu bestående av ett antal på varandra följande satser, delades in i nå-
got jag kallar »småberättelser«. Detta är möjligen en något illa vald benämning,
eftersom det lätt kan ge intryck av det är sådana småberättelser som småberät-
telseforskning ägnar sig åt (i själva verket är en av utgångspunkterna i småberät-
telseforskning att berättelser – stora som små – inte utgör tydligt urskiljbara en-
heter). Dessa småberättelser kan utgöras av »fullfjädrade« berättelser med alla de
labovianska elementen (se avsnitt 4.5), men också händelseförlopp eller enskilda
händelser som inte lika tydligt utmärker sig i den omgivande samtalsinteraktio-
nen. Inte heller behöver småberättelserna handla om någonting som hänt – det
kan lika gärna röra sig om sådant som brukar hända (ett generaliserat händel-
seförlopp), skulle kunna hända eller ännu inte hänt; här nyttjar jag den flexibla
förståelsen av berättelsens texttyp som en plats snarare än demarkation till ful-
lo.14 Denna indelning i småberättelser låter sig alltså inte göras utan att samtidigt
ta hänsyn till hur berättelserna – textuellt sett – är uppbyggda.

I exemplet i utdrag 4.1 kan två berättelser urskiljas, dels en som handlar om
hur Filip satt med sin nyfödda son i famnen (sats 1–6) och en som handlar om
hur de fick hjälp av barnmorskan att rengöra spädbarnet från barnbecket (meko-
nium, det nyfödda barnets första avföring; sats 9–16). Sats 8 utgör en övergång
mellan de två som för »åhöraren« från den första till den andra berättelsen; i la-
bovianska termer skulle den betraktas som den andra berättelsens orientering (se
avsnitt 4.5), men i detta fall väljer jag att bortse helt från sats 8 eftersom när Filips
berättelse väl analyseras (kapitel 9, utdrag 9.1) är upplysningen om att de befinner
sig på bb överflödig. De två »småberättelserna« är som följer:

(4.2)

1 Men då var ju han, alltså…
2 bebisen var ju liksom också trött och medtagen
3 och gjorde inte så himla mycket,
4 så det var ju mest man bara satt där i fåtöljen
5 och tittade
6 och försökte ta in… med bebisen på armen.
7 Så att jag minns inte sådär jätte-jättemycket mer av det faktiskt.

14Avsnitt 3.1 på sidan 57; se också »stories to be told«, »breaking news«, »projections« och »shared
stories« i Georgakopoulou, Small Stories, Interaction and Identities.
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(4.3)

1 Första blöjan vi skulle byta med det här jävla barnbecket som är som
någon slags seg sörja som det knappt går att få bort.

2 Då kommer jag ihåg att vi bara liksom stod där båda två med honom
liggande där på skötbordet

3 och till slut bara… jamen vad fan gör vi för–
4 ringde på klockan
5 ((båda skrattar))
6 så en barnmorska fick ((skrattar)) komma
7 och ((skrattar)) »hur fan skall vi göra det här?«
8 Jamendomhade ju då lite husmorstrickmed olja på papper och såntdär

som–
9 jamen dom visste ju att det går lite lättare.

4.5 William Labovs narrativa analys

Lingvisten William Labovs narrativa analys förutsätter ett särskilt slag av såväl
berättelse som berättarsituation, nämligen den situation som uppstår när någon
ber en annan person berätta om en avgörande livshändelse – till exempel när en
forskare i lingvistik ber en person berätta om en händelse då denne varit nära att
dö (vilket var precis vad Labov gjorde). Det rör sig alltså om en person som utan
att bli avbruten berättar för en (eller flera) intresserade lyssnare om något som
faktiskt hänt, en person som därmed äger sin egen berättelse och därför också
kan betraktas som dess upphovsman. Detta är en berättarsituation som mycket
sällan uppstår i vardaglig interaktion och det är också därför Alexandra Georga-
kopoulou inte så lite syrligt benämner dem »uppvisningar«15 – men när man väl
har att göra med detta mycket speciella slag av berättelse och berättarsituation är
Labovs analys svåröverträffad.

Det är snart snart 50 år sedan William Labov och Joshua Waletzky presente-
rade det ramverk för att analysera »muntliga versioner av egna upplevelser« som
fick ett sådant genomslag inom samhällsvetenskaperna och humanvetenskaper-
na.16 Sedan dess har Labov reviderat sin metod, inte minst för att ta hänsyn till
den kritik som riktats mot den. Den följande presentationen utgår från den re-
viderade version som Labov publicerade i specialnumret av Journal of Narrative
and Life History 30 år efter den ursprungliga artikeln.17

15Georgakopoulou, Small Stories, Interaction and Identities, 70.
16 Labov och Waletzky, »Narrative Analysis«.
17William Labov, »Some Further Steps in Narrative Analysis«, i »Oral Versions of Personal Experi-

ence: Three Decades of Narrative Analysis«, red. Michael G. W. Bamberg, Journal of Narrative and
Life History 7, nr. 1–4 (1997): 395–415.
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Labovs analys är rent syntaktisk, dvs. den utgår från språkets syntax (satslä-
ra) och därmed från berättelsen-som-text. Den minsta analytiska enheten är den
grammatiska satsen (se avsnitt 4.3) som förutsätts vara yttrad av berättaren. Även
om Labov i sin reviderade version tar viss hänsyn till det berättarsammanhang
som kringgärdar berättandet, kvarstår faktum att ingen hänsyn tas till vem som
yttrar vad; analysen rör grammatiska satser och deras inbördes relation – inte
samspelet mellan samtalspartners.

De satser som stakar ut själva händelseförloppet benämner Labov sekventiel-
la satser. Dessa återger enskilda, icke-samtidiga händelser18 och deras inbördes
ordning kan inte ändras utan att berättelsen blir en helt annan berättelse. I ut-
drag 4.3 på föregående sida utgör sats 3, 4, 6 och 7 sådana sekventiella satser
som, om man parafraserar dem, ger följande händelseförlopp:

(4.4)

3 Vi undrade hur vi skulle göra.
4 Vi ringde på klockan
6 och en barnmorska kom
7 och vi frågade »hur skall vi göra det här?«

Dessa fyra satser utgör fyra distinkta händelser, och ordningen på dem kan
inte ändras utan att berättelsen i grunden förändras. Om de först frågade hur de
skulle göra, en barnmorska dök upp och de därefter ringde på klockan skulle det
inte bara vara en helt annat händelseförlopp, berättelsen skulle också framstå som
obegriplig och förvirrad. Här bör dock påpekas att händelserna i en berättelse
inte nödvändigtvis behöver berättas kronologiskt: sats 4 och 6 skulle till exempel
kunna kastas om och bindas ihop med adverbet efter: »en barnmorska kom efter
att vi ringt på klockan« (se avsnitt 3.1.2).

En berättelseform som framhäver berättelsens särart som ett förlopp av di-
stinkta händelser är den tecknade serien. Varje serieruta motsvarar en enskild
händelse och där den muntliga berättelsen måste använda ord för att förmedla
de i berättelsen förekommande aktörernas intentioner och orientera händelse-
förloppet i tid och rum använder den tecknade serien bilder. Filips anekdot om
barnbecket återfinns som tecknad serie i serie i Figur 4.1 på sidan 99.

Satsen »vi stod där båda två med honom liggande på skötbordet« (sats 2) är
däremot inte en sekventiell sats, eftersom den inte utgör en distinkt händelse ut-
an anger något som gäller under det att händelseförloppet utspelar sig: medan de
undrade hur de skulle göra, ringde på klockan och så vidare stod de där båda två

18Detta uttrycker Labov som att de sekventiella satserna åtskiljs av temporala fogar (eng. temporal
junctures); ibid.
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med honom liggande på skötbordet.19 Detta är ett exempel på vad Labov benäm-
ner en orienterande sats, en sats som klargör händelseförloppets »när?«, »var?«,
»vilka?« och »vad pågick?«

Upplysningen att barnmorskan »hade lite husmorstrick« (sats 8 och 9) fun-
gerar nu som ett slags slutkläm på berättelsen, men skulle lika gärna kunna inleda
berättelsen (till exempel »barnmorskorna har ju lite husmorstrick, och nu skall du
få höra vad som hände oss…«) utan att händelseförloppet förändras. Likaså skul-
le upplysningen ombarnbecket (mekonium, spädbarnets första avföring), somnu
fungerar som ett slags inledning, lika gärna kunna avsluta berättelsen. Kort sagt:
sats 1, 8 och 9 är inte sekventiella satser eftersom deras placering och inbördes
ordning i berättelsen inte påverkar hur själva händelseförloppet uppfattas.

4.5.1 Sekventiella satser

De sekventiella satserna (alltså de som stakar ut själva händelseförloppet) benäm-
ner Labov – med anspelning på den klassiska dramaturgins form exposition–
förveckling–kulmen–upplösning – förvecklande handling (eng. complicating ac-
tion). De förvecklande handlingarna kan stegras till en kulmen följd av en upplös-
ning, men för att förstå hur detta tillämpas i analysen behöver först två centrala
begrepp i Labovs analys klargöras, nämligen »evaluering« och »rapporterbarhet«.

Med evaluering20 (eng. evaluation) syftar Labov på allt som röjer vad händel-
serna betyder för berättaren själv, dels i den meningen att berättaren tillskriver
händelserna en viss innebörd (dvs. »betyda« i betydelsen »ha ett meningsinne-
håll«), dels i den meningen att händelserna är viktiga för berättaren (dvs. »be-
tyda« i betydelsen »vara viktig för en person«). I sin reviderade ansats uttrycker
Labov det också på det sättet att evalueringen har att göra med »händelsernas
konsekvenser för mänskliga behov och önskningar«,21 vilket är snarlikt det jag
benämner subjektivitet (se avsnitt 3.1.3). Ofta sker evalueringen med satser som
återger händelser som inte inträffade eller skulle ha kunnat inträffa,22 men den
kan lika gärna vävas in i övriga satser (något som enligt Labov kännetecknar en
skicklig berättare).

Men evalueringen har inte bara med berättelsens betydelse att göra. Här gör
Labov ett av sina få kliv utanför berättelsen-som-text och påpekar att det är eva-
lueringen som ger berättelsen dess berättigade plats i samtalsinteraktionens här-
och-nu. Eftersom det slag av berättelse Labov utgår från kräver avsevärt samtals-

19 Sats 2 är alltså inte skild från de sekventiella satserna med några temporala fogar och därmed en
»fri« sats; Labov, »Some Further Steps in Narrative Analysis«.

20 »[B]edöma värdet eller resultatet av ngn aktion, ngt projekt e.d.«, Nationalencyklopedin, s. v.
»evaluera«, senast hämtad 22 februari 2016, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/
evaluera.

21 Labov, »Some Further Steps in Narrative Analysis«, 4.1, min översättning.
22 modus irrealis, vilket närmast motsvarar svenskans konjunktiv, ibid.
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utrymme – minns att det i princip rör sig om en ensam berättare och en eller
flera stumma åhörare – måste berättelsen vara värd att lyssna på. Det är just detta
somLabov benämner rapportervärdhet (eng. reportability) och det är berättelsens
rapportervärdhet som berättigar talaren detta samtalsutrymme.

Den kulmen eller det klimax som den förvecklande handlingarna leder fram
till är i Labovs terminologi den mest rapportervärda händelsen (eng. most repor-
table event), den händelse som utgör berättelsens själva »poäng« – en poäng som
alltså är avhängig berättarsammanhanget. Samtidigt är den mest rapportervärda
händelsen den av händelseförloppets händelser som tydligast utmärker sig, som
är minst vanlig eller kanske »mest udda« och därför har störst inverkan på de i
berättelsen förekommande personernas behov och önskningar; denmest rappor-
tervärda händelsen är med andra ord också den mest evaluerade händelsen (eng.
evaluated most strongly).23

De sekventiella satser som följer efter den mest rapportervärda händelsen ut-
gör berättelsens upplösning (eng. resolution) eller svaret på frågan: »Hur gick det
sedan?«. I den fullt utvecklade berättelsen återfinns alltså, i Labovs terminolo-
gi, ett antal sekventiella satser som återger en eller flera förvecklande handlingar,
kulminerar i den mest rapportervärda händelsen och följs av en upplösning.

I det avskalade händelseförloppet i utdrag 4.4 på sidan 91 kan det vara svårt
att urskilja en tydlig kulmen, mest rapportervärd händelse eller starkast evalue-
rad händelse. De fyra satserna skulle kunna betraktas som ett rakt händelseför-
lopp eller som fyra förvecklande händelser utan någon kulmen, men det rim-
mar å andra sidan illa med berättarsammanhanget där berättelsen framstår som
en dråplig anekdot värd att skratta åt. Både informant och intervjuare skrattar
(se utdrag 4.3 på sidan 90) och gör man sig dessutom besväret att gå tillbaka till
transkriberingen (se avsnitt 4.3 på sidan 87) eller rentav själva ljudupptagningen
framgår att skrattandet kulminerar efter »ringde på klockan« (sats 4). Med andra
ord bör sats 4 betraktas som den mest rapportervärda händelsen – den händelse
som samtidigt utgör berättelsens »poäng« och motiverar dess plats i samtalsin-
teraktionens här-och-nu. Detta är för övrigt en god illustration av det faktum att
även om Labovs narrativa analys i grunden är syntaktisk, är det sällan eller aldrig
möjligt att utröna vare sig berättelsens struktur eller dess mening utan att beakta
berättarsammanhanget; berättelser är oundvikligen situationsavhängiga.

4.5.2 Fria satser

De satser som inte är sekventiella satser och vars placering i berättelsen således
är »fria« tjänar också olika funktioner i Labovs taxonomi. Den första satsen i

23 även om Labov inte uttryckligen hänvisar till Jerome Bruner, är hans sätt att resonera här mycket
likt Bruners resonemang kring »vicissitudes of human intentions« och »canonicity and breach«; se
avsnitt 3.1.3 och 3.1.6.
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utdrag 4.3 på sidan 90 är ett exempel på vad Labov benämner sammanfattning
eller sammandrag (eng. abstract), ett slags »förhandsinformation« om vad berät-
telsen kommer att handla om. Denna fyller två funktioner: dels signalerar den
att »här kommer en berättelse« vilket (förhoppningsvis) får till följd att talaren
bereds samtalsutrymme för att framföra sin berättelse, dels hjälper den åhöraren
eller åhörarna att förstå när berättelsen når sin »poäng«.

I just det här exemplet framgår att berättelsen kommer att handla om »den
första blöjan vi skulle byta«. Detta signalerar för intervjuaren inte bara att Filip
ämnar berätta något och vad berättelsen kommer att handla om, utan också vil-
ken genre berättelsen tillhör. Det sistnämnda ger sig av det sätt på vilket Filip
uttrycker sig (»det här jävla barnbecket som är som någon slags seg sörja som det
knappt går att få bort«) vilket intervjuaren – och detta är viktigt – utifrån sin egen
erfarenhet av bb, blöjor och barnbeck genast förstår kommer att utgöra en dråplig
situation, en anekdot värd att skratta åt. Filip, å sin sida, är väl medveten om att
intervjuaren har egna barn och att han därför kan presentera sin berättelse på just
detta sätt och bli förstådd. Här finns, med andra ord, en gemensam förförståelse
som inte bara gör det möjligt för intervjuaren att förstå vad berättelsen kommer
att handla om, utan också på förhand avgöra vilken genre berättelsen tillhör.

De två sista satserna i utdrag 4.3 skulle kunna betraktas som det Labov be-
nämner coda, ett slags »svans« på berättelsen som återför lyssnaren från berät-
telsen till samtalsinteraktionens här-och-nu. Codan klargör ofta hur berättelsen
påverkat berättelsen och öppnar för den potentiella följdfrågan: »Vad hände se-
dan?« I just det här fallet är satserna också tydligt evaluerande på så sätt att de
röjer en del av berättelsens poäng, nämligen att barnmorskorna kunde vissa »hus-
morstrick« som Filip och hans partner uppenbarligen fann användbara.

Det skall dock påpekas att Labov fått utstå mycket kritik för att den förståelse
av samtalsinteraktion som här lyser igenom – ett sammandrag som lämnar plats
för ett berättande – är förenklad intill generande trivialisering; som både Alexan-
dra Georgakopoulou och Ellinor Ochs påpekar, är berättandets början och slut i
en samtalsinteraktion långtmer komplext och nyanserat än vad Labovs analys ger
sken av.24 Det Labov här benämner sammanfattning och coda kan endast tilläm-
pas på den mycket tillrättalagda form av berättande som forskningsintervjuer av
det här slaget utgör – och även då med största försiktighet och eftertänksamhet.
foo

4.5.3 Sammanfattning

Enligt Labovs taxonomi består således den fullständiga berättelsen av ett sam-
mandrag (a) som både signalerar ett berättande och ger »förhandsinformation«

24Georgakopoulou, Small Stories, Interaction and Identities; Ochs och Capps, Living Narrative.
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om berättelsens poäng; en orientering (o) som orienterar lyssnaren med avseen-
de på personer, plats, tid och situation; därefter ett antal förvecklande handling-
ar (c) som kulminerar i den mest rapportervärda händelsen (m) och mynnar ut
i en upplösning (r); vilket slutligen åtföljs av en coda (d) som återför åhöraren
till samtalsinteraktionens här-och-nu. En mycket central aspekt av berättandet
är evalueringen som invävt i övriga satser eller i fristående satser (e) klargör hän-
delseförloppets relevans för mänskliga behov och önskningar, i synnerhet berät-
tarens egna. Med utgångspunkt i de förda resonemangen kan utdrag 4.3 således
kompletteras med följande notation:

(4.5)

1 a Första blöjan vi skulle byta med det här jävla barnbecket som är som
någon slags seg sörja som det knappt går att få bort.

2 o Då kommer jag ihåg att vi bara liksom stod där båda två med honom
liggande där på skötbordet

3 c och till slut bara… jamen vad fan gör vi för–
4 m ringde på klockan
5 e ((båda skrattar))
6 r så en barnmorska fick ((skrattar)) komma
7 r och ((skrattar)) »hur fan skall vi göra det här?«
8 d Jamendomhade ju då lite husmorstrickmed olja på papper och såntdär

som–
9 d jamen dom visste ju att det går lite lättare.

Det skall nämnas att även om jag tillämpat Labovs taxonomi på alla berättel-
ser där det varit möjligt och rimligt, redovisar jag endast ovan illustrerade nota-
tion där Labovs analys faktiskt tillför analysen något, till exempel i kapitel 5.

4.6 Positionering, positioner och subjektspositioner

4.6.1 Positionering i mellanmänskligt samspel

I avsnitt 1.3.2 introducerade jag begreppet position som den »plats« eller det »ut-
rymme« som en person finner eller tilldelas i ett mellanmänskligt möte och po-
sitionering som den mellanmänskliga process där dessa positioner »förhandlas
fram«. Denna positionering skermot bakgrund av på förhand bekanta positioner
som benämns subjektspositioner. Positioner kan också sägas vara det som gör att
vi kan delta i det mellanmänskliga samspelet som någonting: som expert, som pa-
tient, som förälder, och så vidare. I detta avsnitt skall jag fördjupa begreppen po-
sitionering, position och subjektspositioner och något belysa hur dessa begrepp
förhåller sig till berättelser och berättande.
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Positionering i ett mellanmänskligt samspel kan ske på många olika sätt (ord,
tonfall, blickar, gester och så vidare) men när man talar om positionering och
positioner i forskningssammanhang är det som regel hur människor använder
språket för att positionera sig själva och andra. Härvid betraktas språket i första
hand som social handling: språket gör saker med oss själva och varandra i det
mellanmänskliga samspelet. Ett exempel kan vara belysande.

Om jag går fram till en person och frågar efter vägen, kommer min handling
– och här betraktas alltså yttrandet »ursäkta mig, vet du möjligen var jag kan fin-
na en bankomat?« som en språkhandling – implicerar jag samtidigt en relation
mellan den personen och mig själv: den andre som tillfrågad, mig själv som den
som frågar; den andre somnågon som förhoppningsvis kan ge en vägbeskrivning,
mig själv som den som är i behov av vägledning. Den andre kan agera i enlighet
med den position min handling implicerar: »Till höger där borta vid hörnet och
sedan två kvarter rakt fram.« Eller så kan denne avvisa positionen: »Varför frågar
du mig? Jag är ingen guide!« Oavsett vilket kommer min och den andres positio-
ner gentemot varandra successivt befästas under samtalets gång.

Under de intervjuer jag gjorde fann den intervjuade pappan och jag själv po-
sitioner utifrån vilka agerade i intervjusituationens här-och-nu. Pappan agerade
utifrån en position som informant, som den som svarade på frågor och berätta-
de. Å andra sidan agerade jag utifrån en position som intervjuare, som den som
ställde frågor och i slutänden avgjorde vilka samtalsämnen som var relevanta och
vilka som inte var det. Men detta var inte positioner vi uppfann där och då. Jag
behövde inte förklara för papporna hur en intervju går till, bara i korta ordalag
klargöra vad som utmärkte just den här intervjun: att det var en forskningsinter-
vju, vad den handlade om, och så vidare. Positionerna som informant respektive
intervjuare fann vi redan från de första hälsningsfraserna eftersom vi båda redan
på förhand var bekantamed vilka positioner som är tillgängliga i intervjusituatio-
nen. De är dessa på förhand bekanta positioner som benämns subjektspositioner.

De flesta – om inte alla – av våra mellanmänskliga förehavanden lutar sig
mot sådana på förhand givna subjektspositioner: kund och säljare vid glassköpet,
patient och läkare vid läkarbesöket, informant och intervjuare vid forskningsin-
tervjun, och så vidare. Subjektspositioner är kulturella fenomen och som sådana
pekar de bortom samtalsinteraktionens här-och-nu, mot den bakgrund av kul-
turella förförståelser som är utgångspunkten för positionering som process. Sub-
jektspositioner handlar inte om vad individen gör eller något slags individegen-
skaper, utan är knutna till situationen som sådan. Subjektspositioner kan liknas
vid ett slags »kraftfällt« som drar oss in i vissa positioner i det mellanmänskliga
mötet.25

25 EvaMagnusson och JeanneMarecek, Genus och kultur i psykologi: teorier och tillämpningar (Stock-
holm: Natur & Kultur, 2010), 129.
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Så länge de tillgängliga subjektspositionerna i ett mellanmänskligt möte sam-
klingar med min egen uppfattning om vem jag är och vad jag har i detta möte att
göra, är de praktiskt taget omärkbara: jag agerar naturligt och otvunget utifrån
min givna position som till exempel patient, läkare eller forskare. Jag befinnermig
då i vad som kan benämnas en obesvärad position. I andra sammanhang kan jag
uppleva mig obekväm och besvärad eftersom det föreligger en diskrepans mellan
de subjektspositioner som finns tillgängliga och den jag vill bli uppfattad som;
detta kan då sägas vara en besvärad position.26

Blivande föräldrars besök på barnmorskemottagningen är ett exempel på en
sådan situation med vissa givna subjektspositioner. Här figurerar en person som
i egenskap av sin profession (barnmorska, läkare, distriktssköterska, etc) intar en
expertposition, samt två personer som intar en lekmannaposition eller patientposi-
tion eller föräldraposition. För att något föregripa analysen och slutdiskussionen,
är det just vilka subjektspositioner somärmöjliga imötetmedmödrahälsovården
som bereder blivande pappor bekymmer. Här bör också påpekas att subjektspo-
sitioner som regel implicerar någon form av maktasymmetri: barnmorskan, lä-
karen eller distriktssköterskan i exemplet har större möjligheter att påverka de
övrigas positioner än de har att påverka hennes eller hans.

4.6.2 Positionering i berättelser

När någon berättar något sker positionering på flera nivåer. Eftersom berättelser
är representationer av händelseförlopp (se avsnitt 3.1.1 på sidan 58) är två sam-
manhang eller situationer närvarande samtidigt: dels berättelsens där-och-då, dels
berättandets här-och-nu. När det gäller berättelsens där-och-då är det berättel-
sens aktörer sompositioneras gentemot varandra. Ofta är detta synonymtmed att
framställa någon på ett visst sätt: någon framställs som berättelsens protagonist,
någon annan antagonist; någon framställs som berömvärd, stark eller attraktiv,
någon annan som klandervärd, svag eller motbjudande, och så vidare.

När det gäller berättelsens här-och-nu positionerar berättandet (som språk-
handling) de personer som deltar i samtalet gentemot varandra. Någon kan till
exempel inta positionen som berättare och någon annan åhörare, så som det of-
tast förhåller sig under en forskningsintervju, men det kan lika gärna röra sig om
personer som tillsammans väver en berättelse om något de varit med om. Det
kan också vara så att någon ifrågasätter berättelsens giltighet eller relevans och
därmed också berättarpositionen. Oavsett vilka positioner som är i spel försiggår
alltid någon form av positionering i berättandets här-och-nu.

26 I andra sammanhang benämns detta obesvärade respektive besvärade subjektspositioner vilket im-
plicerar att subjektspositioner är både kulturella fenomen och resultatet av en positioneringspro-
cess, men då jag föredrar att betrakta subjektspositioner som ett rent kulturellt fenomen använder
jag benämningen obesvärade/besvärade positioner, se ibid., 130–131.
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Positioneringen i berättelsens där-och-då och berättandets här-och-nu är för-
bundna med varandra. I de fall berättelsen handlar om personer som också är
närvarande i samtalet, får det sätt på vilket aktörerna i berättelsens där-och-då
framställs också betydelse för hur personerna i berättandets här-och-nu positio-
neras gentemot varandra.

För att kunna sortera något i dessa lager på lager av positionering kan man ta
hjälp av de tre nivåer Michael Bamberg urskiljer i berättelser och berättande.27
Den första nivån handlar om hur berättelsevärldens aktörer positioneras gente-
mot varandra inom ramen för berättelsen som sådan. Positioneringens andra ni-
vå handlar om hur samtalspartner positionerar varandra i samtalsinteraktionens
här-och-nu, medan den tredje nivån handlar om hur berättaren positionerar sig
själv i relation till mer övergripande kulturella föreställningar – det som bero-
ende på tanketradition också benämns »diskurser«, »dominerande berättelser«
(eng. master narratives), »kulturella texter«, och så vidare28 – till exempel före-
ställningar om föräldraskap, manlighet, vistelsen på bb och så vidare.

Positioneringens första nivå, alltså hur berättelsens aktörer positioneras inom
ramen för berättelsen, blir i Filips berättelse mycket tydlig i den tecknade serien
(Figur 4.1 på motstående sida). De fem rutorna motsvarar varje händelse i hän-
delseförloppet plus berättelsens upplösning. Här figurerar tre aktörer: Filip själv,
hans partner Frida och barnmorskan (det nyfödda barnet är visserligen en per-
son,men förekommer inte som ettmedvetet, agerande subjekt i berättelsen varför
jag tar mig friheten att bortse från spädbarnet i den följande framställningen).

Märk väl att Filip berättar i »vi«-form. I den första rutan framgår det tydligt
att berättelsens »vi« består av Filip och Frida: de framställs (eller positioneras)
som tafatta, valhänta och villrådiga gentemot barnet och blöjbytet, men inte på
ett negativt sätt utan med sympati, förståelse och överseende. De har en delad
uppmärksamhet på uppgiften, de står inför ett gemensamt problem, de delar val-
häntheten och villrådigheten. Det är tydligt att berättelsens »vi« handlar om två
personermed en gemensam tanke, en gemensamupplevelse, som vore de ett sub-
jekt (detta gemensamt upplevande och handlande »vi«-subjekt återkommer jag
till i avsnitt 4.7). Trots att det i den första rutan uppenbarligen är två personer
närvarande, finns bara ett subjekt i berättelsen, nämligen »vi«, och detta vi är
vänt mot en gemensam angelägenhet, nämligen barnet och blöjbytet. Positioner-

27Michael G. W. Bamberg, »Positioning Between Structure and Performance«, i »Oral Versions of
Personal Experience: Three Decades of Narrative Analysis«, red. Michael G. W. Bamberg, Journal
of Narrative and Life History 7, nr. 1–4 (1997): 335–342; Michael G. W. Bamberg, »Positioning
with Davie Hogan: Stories, Tellings, and Identities«, i Narrative Analysis: Studying the Develop-
ment of Individuals in Society, red. Colette Daiute och Cynthia Lightfoot (London: SAGE, 2004);
Michael G. W. Bamberg, »Positioning«, i The Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, red. Da-
vid Herman, Manfred Jahn och Marie-Laure Ryan (London: Routledge, 2005), 445–446; Bamberg
och Georgakopoulou, »Small Stories as a New Perspective in Narrative and Identity Analysis«.

28 Bamberg, »Positioning with Davie Hogan«.
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4.6 Positionering, positioner och subjektspositioner

Figur 4.1: Filips berättelse om vistelsen på bb illustrerad som tecknad serie. De fem ru-
torna motsvarar händelseförloppet (utdrag 4.4) plus upplösningen.
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na kan därför sägas vara dyadiska. Detsamma gäller ruta två: det är visserligen
bara en av dem som ringer på ringklockan, men det är en gemensam handling,
det är »vi« som ringer på klockan.

I den tredje rutan kommer barnmorskan till deras undsättning, och i den
fjärde ber Filip och Frida henne om hjälp. Filip och Frida positioneras som hjälp-
sökande och barnmorskan som behjälplig. Barnmorskans ankomst innebär också
en förändring av de två första rutornas i princip dyadiska positioner. Här före-
kommer nu tre personer plus barnet och blöjbytet, men positionerna är triadiska
och består av »vi«, barnmorskan och barnet: berättelsens »vi« ber barnmorskan
om hjälp med den uppgift de har för handen. Positionerna är komplementära:
»vi« är i behov av något och barnmorskan ger dem det de behöver, nämligen »li-
te husmorstrick« (femte rutan); »vi« är tafatta och i behov av hjälp, barnmorskan
är välvillig och hjälpsam.

Så långt hur Filip positionerar berättelsens aktörer inom ramen för berättel-
sen som sådan. Positioneringens andra nivå handlar om positioneringen i berät-
tandets här-och-nu, alltså den situation där jag som forskare intervjuade Filip om
hur det var att bli förälder. Eftersom det rörde sig om en forskningsintervju, hade
den redan på förhand givna positioner: Filip berättade och jag lyssnade och ställ-
de frågor. Dessa positioner var väl etablerade när Filips anekdot om barnbecket
dök upp en god bit in i intervjun. Vi tog oss kronologiskt genom den »stora« be-
rättelsen om att bli förälder och Filip hade just markerat att han inget mer hade
att förtälja om förlossningen (se slutet på utdrag 4.2). Att han självmant fortsat-
te att berätta om bb var helt i linje med de etablerade positioner vi intagit och
accepterat: Filip berättade och jag lyssnade.

I ochmed att berättelsen utgjorde en anekdot somvi båda skrattade åtmodifi-
erades dock positionerna informant–intervjuare något. Som jag nämnde i avsnitt
4.5.2 är det en gemensam förförståelse av hur det är att vara på bb och vad det
första barnbecket innebär som gör att berättelsen kan igenkännas som en dråplig
anekdot värd att skratta åt – men det innebar också att Filip positionerade mig
som intervjuare som en person som förstår vad Filip talar om. Filip berättade in-
te bara för mig, utan i någon mening också med mig; vi var två personer som
tillsammans betraktade och kände igen det första blöjbytets villrådighet, och vi
skrattade tillsammans – det var inte jag som skrattade åt Filip.

Detta illustrerar hur berättelser kan ha flera poänger och tjäna flera syften
samtidigt. Å ena sidan upplyste Filip mig om vad som hände och vad han upp-
levde på bb; i den meningen positionerade han mig som forskaren som ville höra
honom berätta om sitt föräldrablivande. Å andra sidan bjöd han inmig att skratta
åt en dråplig situation; i den meningen positionerade han mig – om än under-
förstått – som pappan som också en gång valhänt bytt sitt nyfödda barns första
blöja. Här var alltså två komplementära positioner i spel samtidigt: Filip vände
sig till mig dels som informanten till intervjuaren, dels som en pappa till en annan
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4.7 Vi-berättelser

pappa. Här skall också påminnas om att positioneringen är en ömsesidig process
på så sätt att jag uppenbarligen lät mig positioneras som »med-pappa« i och med
att jag inte avvisade hans sätt att bjuda in mig att skratta med honom.

Slutligen, hur kan positioneringens tredje nivå i Filips exempel förstås? Lägg
märke till det faktum att han över huvud taget berättar om ett blöjbyte på bb; ge-
nom detta positionerar Filip sig själv som en person som med självklarhet ägnar
sig åt sådan konkret omvårdnad om spädbarn – något som inte alls är självklart
om man betraktar föreställningar om manligt föräldraskap i ett större kulturellt
och historiskt perspektiv. Med sin berättelse positionerar alltså Filip sig själv som
en viss sorts person i förhållande till kulturellt tillgängliga berättelser ombland an-
nat manlighet och föräldraskap. Dessa kulturellt tillgängliga berättelser benämns
också imaginära positioner29 och är nära besläktade med diskurspsykologins re-
pertoarer av tolkningar och förklaringar.30 I det teoretiskt inriktade kapitel 10
för jag samman begreppen subjektsposition och kulturellt förmedlade berättel-
ser och föreslår att subjektspositioner kan förstås som de kulturellt förmedlade
berättelsernas aktörer.

4.7 Vi-berättelser

I berättelser om sådantman själv upplevt utgör som regel berättelsens upplevande
jag en yngre version av samtalsinteraktionens berättande jag;31 det sätt berättel-
sens upplevande jag framställs har således konsekvenser för hur det berättande
jaget uppfattas, vilket jag diskuterade i avsnitt 4.6. Men vad innebär det när ett
»vi« intar den huvudsakliga subjektspositionen i en berättelse som berättas av en
person, så som är fallet i Filips berättelse om vistelsen på bb?

Detta »vi« syftar som regel på »jag och min partner« samtidigt som det utgör
något mer än en enkel addition av »mina« och »hennes« upplevelser och hand-
lingar. »Vi« är inte en förkortning för »jag upplevde det och det och gjorde det
och det, och det gjorde hon också«, utan berättelsens »vi« utgör ett slags kollektivt
upplevande och handlande.32 Snarare än ett adderat »jag och hon« bör berättel-
sens »vi« förstås som ett sammansmält subjekt. Inom familjeterapeutisk forskning
har det här slaget av »vi«-berättelser uppmärksammats som ett slags »relationell
identitet« eller »relationellt medvetande«. Parrelationens »vi«-berättelser handlar

29Margaret Wetherell och Nigel Edley, »Negotiating Hegemonic Masculinity: Imaginary Positions
and Psycho-Discursive Practices«, Feminism & Psychology 9, nr. 3 (1999): 335–356.

30Magnusson och Marecek, Genus och kultur i psykologi, 127–129.
31Detta slag av berättande i första person benämns också homodiegetiskt eller autodiegetiskt, se David

Herman, Basic Elements of Narrative (Chichester: Wiley-Blackwell, 2009).
32Uri Margolin, »Telling in the Plural: From Grammar and to Ideology«, Poetics Today 21, nr. 3

(2000): 591–618.
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om livet tillsammans – berättelser som paret berättar för sig själva, för varandra
och för omgivningen: det här är »vår berättelse«, »berättelsen om oss«.33

Denna gemensamma berättelse om livet tillsammans är en av de berättelser
i vilken vi skriver in oss själva därmed placerar våra liv i ett större sammanhang,
som förbinder mitt liv med vårt liv och gör dem till ett sammanhållet liv (se av-
snitt 3.3.3). När en person berättar i »vi«-form, är det alltså en sådan gemensam
berättelse som är närvarande, en berättelse som handlar om honom eller henne
själv men såsom en del av en större, gemensam berättelse.

När Filip berättar att »vi stod där« och undrade hur »vi« skulle göra (ut-
drag 4.5 på sidan 95) betyder det alltså inte att Filip och hans partner fanns på
plats i samma rum vid samma tidpunkt och var för sig fick samma tanke, utan att
ett sammansmält »vi«-subjekt befann sig i en viss situation och tänkte vissa tankar
– rimligen under flitigt konverserande med varandra. När Filip berättar att »vi«
kallade på barnmorskan betyder det inte att de sträckte fram varsin hand ochmed
sina pekfingrar sida vid sida samtidigt tryckte på ringklockan, utan att ett sam-
mansmält »vi«-subjekt kallade på barnmorskan – vem som i själva verket tryckte
på ringklockan är ovidkommande. Filip redogör därmed inte bara »sin egen san-
ning« utan gör anspråk på att det också är Fridas sanning; hon är i någon mening
närvarande under intervjun som en del av den gemensamma familjeberättelsen,
berättelsen om »oss«.

33Tom Strong, Marnie Rogers-de Jong och Samantha Merritt, »Co-Authoring ›We-ness‹ and Stories
of Intimacy«, Contemporary Family Therapy 36, nr. 3 (2014): 398–408.
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5
Mödrahälsovården sedd ur pappornas

perspektiv

Vad är mödrahälsovård? Slår man upp ordet »hälsovård« i en encyklopedi får
man veta att det rör sig om »åtgärder som främjar ett gott hälsotillstånd och före-
bygger sjukdomar«1, vilket således ger vid handen attmödrahälsovård skulle vara
ett särskilt slags åtgärder med ett specifikt syfte, nämligen att »bidra till god sex-
uell och reproduktiv hälsa samt minimera risker och sjuklighet för kvinnor och
barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid«.2 Men mödrahälsovård är
inte bara en verksamhet, utan också en organisation av de som ägnar sig åt den-
na verksamhet, företrädesvis barnmorskor. Verksamheten sker i för ändamålet
avsedda lokaler och i den meningen är mödrahälsovården också en plats, mani-
festerad som barnmorskemottagningar, specialistmödravårdsmottagningar, för-
lossningsavdelningar, och så vidare (se avsnitt 1.1). Sett i ett vidare perspektiv
utgör mödrahälsovården en samhällsinstitution, en relativt stabil social struktur
av positioner, roller, normer och värderingar som organiserar mänsklig aktivi-

1 Nationalencyklopedin, s. v. »hälsovård«, senast hämtad 25 april 2016, http://www.ne.se/
uppslagsverk/encyklopedi/lång/hälsovård.

2 Intressegruppen för mödrahälsovård inom SFOG, Samordningsbarnmorskorna inom SBF och
Mödrabarnhälsovårdspsykologernas förening, Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa,
ARG-rapport 59 (Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 2008), 7.
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tet kring något för samhällets fortbestånd nödvändigt, i det här fallet mänsklig
reproduktion.3

Således, vad man menar med »mödrahälsovård« är till stor del beroende av
vem man frågar och ur vilket perspektiv man betraktar mödrahälsovården. De bli-
vande föräldrarna, som betraktar mödrahälsovården ur vad som kanske skulle
kunna benämnas ett »brukarperspektiv«, ger inte nödvändigtvis samma svar som
barnmorskan som arbetar på en barnmorskemottagning och således betraktar
mödrahälsovården utifrån ett »inifrånperspektiv« eller »yrkesperspektiv«. Vida-
re, den politiska ledningen har sitt perspektiv, liksom sociologen, antropologen
och ekonomen. I detta kapitel skall jag försöka utröna hur denna uppenbarligen
mångtydiga företeelse som mödrahälsovården utgör framträder för den blivan-
de pappan som tillsammans med sin partner besöker barnmorskemottagningen.
Med andra ord, jag skall betrakta det perspektiv med vilket den blivande pappan
betraktar mödrahälsovården såsom inte på förhand givet, utan snarare försöka
förstå just detta perspektiv med utgångspunkt i deras egna berättelser.

5.1 »Då är det väl bara att boka in en tid hos
barnmorskan«

I pappornas berättelser utgörmödrahälsovården en självklar förutsättning för be-
rättandet. Ett exempel på detta är Filips berättelse om hur han fick veta att hans
partner Frida var gravid:

(5.1)

1 Hur fick du veta att ni väntade barn?
2 o Jo men jag tror att det var såhär att vi var i min mammas torp
3 o [det] ligger femtio mil härifrån
4 o och min fru liksom kände på sig att nu, det kanske ändå är något nu
5 c och jagminns att vi köpte ett graviditetstest på apoteket i den stan sam-

ma dag som vi åkte därifrån.
6 c Vi väntade med att ta det där testet tills vi kom hem.
7 c Så då hemma där i lägenheten då,
8 c det gjordes tillsammans liksom så vi kunde titta på dendär stickan ihop.
9 m Det var inget sånthär YouTube-moment för mig faktiskt

10 m och inte riktigt för henne heller…
11 e [jag] har sett en [del] YouTube-klipp på människor som lägger ut dom

här »oh my God«, men det var inte riktigt det.
12 e Det var mera som bara…
13 e hon var som så säker på något sätt,

3 Jonathan H. Turner, The Institutional Order: Economy, Kinship, Religion, Polity, Law, and Education
in Evolutionary and Comparative Perspective (Harlow: Longman, 1997), 6.
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14 e [den där] känslan som var annorlunda i magen, att det, ja, det är något
nu.

15 e naturligtvis jättekul, men ett ganska sakligt konstaterande egentligen.
16 r Och då, det är väl efter det som man börjar fundera
17 r och ringer till… ehm… mvc blir det ju då i första hand
18 r och bokar någon tid.

Betraktad med Labovs analytiska kategorier (se avsnitt 4.5.3 på sidan 94) är
Filips berättelse klassiskt strukturerad med en orienterande inledning (sats 2–4),
ett händelseförlopp (sats 5–8) som kulminerar i berättelsens huvudpoäng (i det
här fallet snarast ett antiklimax i ett uteblivet »YouTube-moment«, sats 9–10) vars
innebörd klargörs i ett antal evaluerande satser (sats 11–15), samt en upplösning
eller dénouement (sats 16–18). Kontakten med barnmorskemottagningen (sats
17) är således inte bara är den logiska utan också dramaturgiska följden av att bli
gravid.

Filips berättelse är inte unik. Carls berättelse om hur han fick veta att hans
partner Cecilia var gravid är till sin dramaturgiska uppbyggnad praktiskt taget
identisk med Filips berättelse:

(5.2)

1 Kommer du ihåg det tillfället när ni fick veta?
2 o Jag minns inte exakt vilken dag det var, men det var där på vårkanten i

alla fall.
3 o Jag var ute och jobbade,
4 c hade precis lämnat på [stadsdel],
5 c körde på [vägnamn],
6 c då min sambo ringer
7 c och säger: »Är du ute och jobbar nu?«
8 c »Ja, jo.«
9 c »Stanna till!«

10 c Jag tänker: jaha, vad nu?
11 c [och säger] »Nej, men varför då?«
12 c »Nej, men stanna bilen!«
13 c Ja, jag stannar bilen,
14 c och så säger hon: »Jo alltså, jag har precis tagit ett graviditetstest och

det visade positivt.«
15 c Jag bara: oh shit!
16 c Och så sa hon: »Ja men dom är ju inte helt säkra så du får köpa några

till.«
17 o Och det var precis strax innan tio på förmiddagen.
18 o Alla förmiddagsflyg och sånt var avklarade liksom
19 o och då brukar man visst ta lunch som taxiförare.
20 c Ehm, så då åkte jag direkt till apoteket på [stadsdel]
21 c och dom hade många olika graviditetstester
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22 c så jag köpte ett av varje,
23 c jag tror det var fyra eller fem eller något såntdär
24 c och sedan åkte jag hem.

— — —
25 m Och Cecilia kissade mer på stickor
26 m och alla visade exakt samma resultat, att hon var gravid.
27 r Och jag kände att ja, då är det väl bara att boka in en tid hos gyn
28 r och få det bekräftat medicinskt.

Liksom Filip är Carl en skicklig berättare och hans berättelse innehåller alla
element i den labovska taxonomin: en inledande orientering som orienterar hän-
delseförloppet i tid och rum (sats 2–5), ett antal händelser (sats 6–16, 20–24) –
med ytterligare orienterande satser insprängda (sats 17–19) – som kulminerar i
ett betydelsemättat klimax (sats 25–26), följt av en upplösning (sats 27–28). Carl
förmedlar hur han upplevde händelseförloppet och vad det betyder för honom
genom små kommentarer om sina reaktioner (sats 10, 15), vilket bygger upp en
spänning som finner sin upplösning i sats 26, när farhågan att Cecilia är gravid
visar sig vara sann.

Precis som i Filips berättelse (utdrag 5.1) är det faktum att man kontaktar
»gyn« närman blivit gravid (sats 27) någotmer än en blott en logisk följd. Drama-
turgiskt sett är upplösningen resultatet av händelseförloppet, ett svar på frågan:
»hur gick det?« I den meningen utgör upplösningen en återgång till det tillstånd
av ekvilibrium som enligt Todorov föregår och följer på berättelsens disekvilibri-
um.4 Att kontakta »gyn« är således också något bekant, något som hjälper oss
känna igen det invanda och bekanta.

Detta vittnar om den självklara och givna roll som mödrahälsovården har för
Filip, Carl och rimligen också de flesta svenskar. Mödrahälsovården är den »na-
turliga« instans sommankontaktar närman blivit gravid, och det är lika självklart
som att barn går i grundskola och att skatteåterbäringen kommer i augusti. Möd-
rahälsovården hör till den del av samhället som det är svårt att tänka annorlunda
om. Det är först när man blickar ut över världen eller ser mödrahälsovården i
ett historiskt perspektiv som man inser att det skulle kunna vara annorlunda och
att den svenska mödrahälsovården bara är ett av flera sätt att på samhällelig nivå
organisera mänsklig reproduktion.

4Tzvetan Todorov, »La grammaire du récit«, Langages 3, nr. 12 (1968): 94–102; se också David Her-
man, Basic Elements of Narrative (Chichester: Wiley-Blackwell, 2009), 96–97.
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5.2 »Det var ytterst få gånger som jag inte följde med till
mödravårdscentralen«

Närman blir gravid är således den naturliga följden att man kontaktar barnmors-
kemottagningen. Där tilldelas den blivande modern en barnmorska som hon
träffar ungefär en gång i månaden under graviditeten. Vid dessa besök genom-
för barnmorskan diverse undersökningar – viktregistrering, skattning av fostrets
tillväxt (symfys–fundus-mått), fosterljudsauskultation, screening för infektioner
och andra potentiella graviditetskomplikationer, med mera – och samtalar med
henne om hur hon mår, om den omställning föräldrablivandet innebär, om rök-
ning, alkohol ochmotion; allt detta sker inom ramen förmödrahälsovårdensme-
dicinska basprogram.5

Alla pappor jag intervjuade berättade att de varit med på alla eller så många
träffar som möjligt, men det nämns liksom i förbigående, som en ren självklarhet
som egentligen inte behöver nämnas. Carls berättelse är karaktäristisk i den be-
märkelsen. Utöver konstaterandet att man bokar in en tid hos barnmorskan när
man blivit gravid (utdrag 5.2), nämner Carl aldrig något av de besök på barn-
morskemottagningen som därefter följde. Det är först när Carl berättar om den
andra graviditeten som dessa besök föranleder ett omnämnande:6

(5.3)

1 Förra graviditeten då var det väldigt mycket liksom,
2 man sprang på mödravårdscentralen gång på gång.
3 Men det blev inte riktigt [så] med andra.
4 Och du menar att du sprang på mödravårds=
5 =Ja båda två.
6 Ni följdes åt?
7 Ja, jo, alltså ((harklar sig)) under första graviditeten var det ju ytterst få

gånger som jag inte följde med till mödravårdscentralen
8 utan jag såg alltid till att följa med om det inte krockade med något

viktigt seminarium eller sånt då,
9 men det gjorde det nästan aldrig för vi bokade in dom så att jag kunde

vara med.
— — —

10 Så då jobbade jag under den initiala graviditeten
11 och kunde inte följamed tillmödravårdscentralen, eller till barnavårds-

centralen med Cornelia.
12 Det blev inte samma fokus på graviditeten som med första,

5 Intressegruppen för mödrahälsovård inom SFOG, Samordningsbarnmorskorna inom SBF och
Mödrabarnhälsovårdspsykologernas förening, Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa.

6 Eftersom jag här inte gör några analytiska poänger av den labovianska taxonomin, har jag uteläm-
nat den i utdragen då de små bokstavsbeteckningarna bara skulle vara i vägen för läsandet; detta
motiverar jag utförligare i avsnitt 4.5.3 på sidan 94.
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13 plus att vi hade Cornelia som då kräver mycket uppmärksamhet.
14 Så att, ja, andra graviditeten flög bara förbi på något sätt.
15 man hade så fullt upp med att jobba
16 och man hade fullt upp med familjen.

Det Carl har att berätta omden andra graviditeten är att någonting inte inträf-
fade, nämligen att Carl och Cecilia inte följdes åt till barnmorskemottagningen.
Eftersom en sådan frånvaro av någonting bara kan förstås mot bakgrund av en
förväntad närvaro av något, ställer Carl den andra graviditeten i kontrast till den
första (sats 1–3, 12). EftersomCarl inte kan hänvisa tillbaka till något han berättat
tidigare, måste han därför här återge två berättelser samtidigt: under den första
graviditeten förhöll det sig si, men under den andra förhöll det sig så.

Men detta är mer än blott en kontrastering av två händelseförlopp för att be-
lysa skillnaderna dem emellan. Under den andra graviditeten anför Carl skäl till
varför han inte var med på besöken hos barnmorskemottagningen: han hade ett
arbete att sköta (sats 10–11, 15) och dottern behövde tas omhand när Cecilia be-
sökte barnmorskan (sats 13, 16). Under den första graviditeten anger inte Carl
några skäl alls till att han och Cecilia följdes åt. Tvärtom, Carl klargör att han var
mycket mån om att vara med vid alla besök, som vore det en självklarhet (sats
7–9). Således, att som blivande pappa följa med till barnmorskemottagningen är
en självklarhet, medan att inte göra det tarvar en förklaring.

Notera att »följamed« är det uttryck somCarl använder. I samtalets inledning
– som kan förefalla förvirrande – föranledde det anonyma pronomenet »man«
(sats 2) min klargörande fråga om inte Carl möjligen med »man« i själva verket
menade »jag« (sats 4). Carl – som kanske inte förstod att intervjuaren försökte
avtäcka detta anonyma »man« – gjorde klart att det rörde sig om »båda två« (sats
5), varpå jag bekräftade detmed kontrollfrågan »ni följdes åt?« (sats 6).Men detta
uttryck, att »följas åt«, tar inte Carl upp utan säger att han »följde med« (sats 7, 8,
11). Att »följa med« är något annat än att »följas åt«; det senare är att göra något
gemensamt, att göra något som ett »vi«, medan det förra antyder en asymmetri:
någon är aktiv och gör något, medan någon annan är passiv, blott »medföljare«
eller kanske »anhörig«.

Uppfattningen att den blivande pappan skall vara med vid besöken på barn-
morskemottagningen går att skönja också i Hans berättelse:

(5.4)

1 Var du med på mvc och så?
2 Ja.
3 Hur var det?
4 Jodå, det enda som var fullkomligt värdelöst var pappautbildningen.

— — —
5 Nej naturligtvis var jag med
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6 och ävenmed andra barnet har jag varitmed på allting där det inte varit
helt omöjligt.

7 Jag tror jag har missat ett besök den (andra) gången för att jag var bort-
rest.

Min fråga om besöken på barnmorskemottagningen föranledde en utlägg-
ning om »pappautbildningen« (den föräldrastödjande verksamheten vid den ak-
tuella barnmorskemottagningen erbjöd uppenbarligen särskilda pappagrupper;
se avsnitt 1.1) varefter Hans summerade att han »naturligtvis« varit med på »all-
ting där det inte varit helt omöjligt« (sats 5–6).

Vad som här kommer i dagen är en kulturell norm, nämligen att den blivan-
de pappan skall vara med vid de reguljära besöken på barnmorskemottagningen.
Att varken Carls eller Hans sätt att framlägga sina berättelser rönte någon som
helst förvåning hos mig som intervjuare vittnar om att också jag omfattar den-
na norm, och det var först under analysarbetet som kontrasten mellan självklar
närvaro och nödvändigheten av att motivera frånvaro vid besöken på barnmors-
kemottagningen stod klar för mig. Det är när det vi gör avviker från kulturella
normer som vi känner oss nödgade att motivera, förklara eller rättfärdiga oss;
ju bättre överensstämmelse med kulturella normer, desto mindre är behovet av
redogörelser.7

Att denna kulturella norm omfattas av såväl de pappor jag intervjuat sommig
själv är dock inte tillräckligt för att anta att den är allenarådande i det svenska
samhället. Barnmorskor själva tar inte för givet att alla pappor omfattar detta,
vilket Johans berättelse illustrerar:

(5.5)

1 En av dom första träffarna hade vi någon barnmorska
2 eller jag kommer inte ihåg vad det var
3 hon blev nästan arg när jag frågade: »skall jag vara med på alla?«
4 Jag visste inte om jag fick vara med på alla, liksom,
5 [att] jag frågade om jag skall vara med på alla dom här,
6 det var mer för att jag undrade ifall jag fick eller inte.
7 Då blev hon arg på mig
8 för hon trodde väl att jag inte ville vara med.
9 »Jamen det är ju så klart du skall försöka vara med på alla!«

10 Det var nästan såhär: »oj, nej, men ja, ja självklart att jag skall vara det«
11 eller jag menar »det är inte så [som du tror]« ((skrattar till))
12 och det ville jag ju,
13 jag ville vara med på allting där så mycket jag kunde,
14 jag tror inte…
15 det var kanske bara någon gång som jobbet kom i vägen.

7Nicholas W. Townsend, The Package Deal: Marriage, Work, and Fatherhood in Men’s Lives (Phila-
delphia: Temple University, 2002), 11.
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I Johans berättelse är normen att pappan »skall försöka vara med på alla [be-
söken på barnmorskemottagningen]« (sats 9) inte bara underförstådd – som i
Carls och Hans berättelser – utan uttalad, och det är barnmorskan som Johan
låter uttala denna norm. Genom att uttala det självklara ifrågasätter barnmors-
kan i själva verket Johans avsikter. Johan framställer alltså sig själv som den som
»självklart« (sats 10) vill »vara med på allting« (sats 13), medan barnmorskan
framställs som den som »inte trodde att [han] ville vara med« (sats 8).

Uppenbarligen är barnmorskan i Johans berättelse och Johan själv ense om
att pappan skall vara med vid besöken på barnmorskemottagningen, så varför
misstror hon honom? Om man förmodar att barnmorskan har goda skäl för sin
misstänksamhet (och inte bara var rent allmänt misstänksam) får man rimligen
också förmoda att hon mött blivande pappor som faktiskt inte omfattade den
kulturella norm om vilken Johan och barnmorskan var så rörande ense. Därav
förbehållet att även om denna norm är allenarådande i intervjumaterialet, är den
inte allenarådande i det svenska samhället.

Lägg märke till att det är barnmorskan som i Johans berättelse uttryckligen
sätter ord på denna norm. Barnmorskan spelar här rollen som ett slags »normför-
valtare« eller »normvakt«: hon försäkrar sig om att Johan i egenskap av blivande
pappa känner till vad som förväntas av honom. Men genom att göra det miss-
tänkliggör hon Johan. Är han möjligen en sådan där pappa som tänker smita?
Uttryckt i andra termer positionerar hon Johan som en potentiell smitare, en po-
sition som för Johan är obekväm eller besvärad och som han därför också är mån
om att avvisa.8

Både Hans och Johan använder uttrycket »vara med« (utdrag 5.4 sats 5–6;
utdrag 5.5 sats 4, 8–10, 13), vilket kanske inte frammanar samma intryck av pas-
sivitet som»följamed«,men väl en asymmetri: besöken gäller den blivandemam-
man (den gravida kvinnan) och den blivande pappan »är med«. Detta är förstås
en ganska trivial iakttagelse; besöken på barnmorskemottagningen handlar i förs-
ta hand om att försäkra sig om att graviditeten förlöper normalt, och blivande
pappor är väl medvetna om att så är fallet.9

Även om det således framstår som självklart att den blivande pappan skall
vara med vid besöken på barnmorskemottagningen, är det mer oklart varför han
skall vara det. Flera av de pappor jag intervjuat tycks ha varit med för att det helt
enkelt förväntades av dem. Detta kan man ana bakom det sätt på vilket en del av
papporna uttrycker sig, alltså en betydelse som döljer sig bakom hur något ut-
trycks snarare än vad som uttrycks. Ta till exempel hur Carl uttrycker det hela:
»man sprang påmödravårdscentralen gång på gång« (utdrag 5.3} sats 2). AvCarls

8 Se avsnitt 4.6 för begreppen »positionering« och »obekväm position«.
9 Se till exempel Åsa Premberg, »Förstagångsfäders upplevelser av föräldrautbildning, förlossning
och första året som far« (doktorsavhandling,Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap
och hälsa, 2011).
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uttryckssätt får man gärna intrycket att han uppfattar besöken på barnmorske-
mottagningen som lite besvärliga eller åtminstone för många; i Carls berättelse
kan en slentrianmässig pliktskyldighet anas.

5.3 »Jag vet inte om det var en barnmorska«

Flera av de pappor jag intervjuat hade inte riktigt har koll på vilka yrkesgrupper
de stött på inom mödrahälsovård och förlossningsvård. Ett exempel på detta var
Johan, som i utdrag 5.5 uttryckte viss osäkerhet kring vilken yrkesgrupp det var
han mötte (sats 1–2). Ett annat exempel är Carl, som berättade att Cecilia behöv-
de genomgå flera undersökningar tidigt under graviditeten och redogjorde också
för varför. Det föranledde min fråga om det möjligen var barnmorskan som för-
klarade detta för dem:

(5.6)

1 Och det här var saker ni fick veta av barnmorskan då när ni=
2 =Ja.
3 Eller, ja, jag vet inte om det var en barnmorska- det var nog en läkare.
4 Okej. På… ja, just det.
5 På kvinnokliniken.

Carl är tydlig med att det var någon på kvinnokliniken som redogjorde för
konsekvenserna och riskerna med den komplikation som förelåg i Cecilias gra-
viditet, men han är osäker på vilken yrkesgrupp denne tillhörde – även om hans
gissning att det rörde sig om en obstetriker förmodligen är riktig.

I Johans och Carls exempel är osäkerheten uttrycklig, men som kommer att
framgå av följande kapitel talade papporna ofta bara om »hon« eller »han« eller
»de« när de berättar om sina möten med mödrahälsovård och förlossningsvård.
Ofta har jag – med kännedom om mödrahälsovårdens och förlossningsvårdens
organisation och dess yrkesgrupper – kunnat lista ut vilka yrkesgrupper det rim-
ligen borde rört sig om, men det betyder inte att papporna själva varit klara över
detta. Här kvarstår alltså en viss outtalad osäkerhet.

För den som arbetar inom mödrahälsovård och förlossningsvård är yrkestill-
hörigheten avgörande: det har till exempel betydelse om medicinska råd till en
gravid kvinna ges av en läkare, en barnmorska eller en undersköterska, inteminst
för att med medicinska råd följer ett visst ansvar. De pappor jag intervjuat är in-
te på samma sätt nödgade att särskilja olika yrkesgrupper inom mödrahälsovård
och förlossningsvård. Detta av åtminstone två anledningar.

För det första kan personalen inom mödrahälsovården och förlossningsvår-
den i första hand framträda som representanter för en samhällsinstitution – den
självklara institution till vilken man vänder sig när man blivit gravid, som man
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håller kontakten med under graviditeten och som man också beger sig till när
det är dags att föda. Naturligtvis kan blivande föräldrar ha mycket god kunskap
om hälso- och sjukvården och dess yrkesgrupper – till exempel om man själv är
sjuksköterska eller läkare – men det är alls inte nödvändigt.

För det andra förs mödrahälsovårdens och förlossningsvårdens olika yrkes-
grupper in i de blivande pappornas berättelser som bifigurer (ibland som anta-
gonister); berättelserna handlar inte i första hand om dem, utan om papporna
själva (eller om »oss«, pappan och mamman) och deras föräldrablivande. Exakt
vilka yrkesgrupper det rör sig om är sällan avgörande för berättelsens innebörd.
Det sistnämnda förtjänar ett ytterligare klargörande, varför nästa avsnitt ägnas åt
just denna fråga.

5.4 Hur bör det som berättas respektive inte berättas
förstås?

Det faktum att de intervjuer jag gjorde i första hand handlade om hur det var att
bli förälder (se avsnitt 2.2 på sidan 38) har viss betydelse för hur pappornas berät-
telser ommötet medmödrahälsovård, förlossningsvård och bb-vård skall förstås.
Visserligen fann jag ganska snart att mötet med mödrahälsovården utgjorde ett
återkommande tema under intervjuerna, vilket gjorde att jag dels lade till frågor
i intervjuguiden om just detta i den händelse informanten själv inte tog upp det,
dels att jag ställde fler följdfrågor när det väl dök upp. Hur kan pappornas berät-
telser om mötet med mödrahälsovården – eller frånvaron av dem – förstås givet
att intervjun i första hand handlade om föräldrablivande?

Ett exempel kan vara belysande. Som framgick av avsnitt 5.1 och 5.2 framträ-
der besöken på barnmorskemottagningen under graviditeten som en ren själv-
klarhet, men med undantag för Johan är det ingen av papporna som berättat om
vad som faktiskt hände under dessa besök – och Johan verkar ha gjort det för att
besöken innebar en obekväm positionering av honom som en pappa som »smi-
ter« (utdrag 5.5). Hur kan denna »tystnad« förstås?

Ett sätt att förstå frånvaron av berättelser om besök på barnmorskemottag-
ningen är att dessa möten inte har inneburit något annat än det »normala« när
man väntar barn och att det därför inte finns något att berätta. Tillfrågade om de
verkligen var med, klargjorde de, likt Hans i utdrag 5.4, att de »naturligtvis« var
de med. Här finns inte något som »skaver« som gör att händelsen finner sin plats
i den större berättelsen om »hur det var att bli förälder«.

Ett annat sätt att förstå frånvaron av berättelser om besök på barnmorske-
mottagningen – och som inte nödvändigtvis behöver vara i konflikt med det nyss
nämnda – är att frånvaron kan hänföras till intervjusituationen som sådan och in-
formantens föreställningar omvad som är relevant respektive irrelevant för forsk-
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ningsintervjun; det kanmycket väl vara så att informanten inte berättar något om
barnmorskemottagningen därför att denne är övertygad om att forskaren inte vill
veta något om det – intervjun handlade ju trots allt om »föräldrablivande«.

Omvänt, hur kan man förstå de berättelser där mödrahälsovårdens och för-
lossningsvårdens yrkesgrupper figurerar? Precis som med frånvaron av berättel-
ser kan denna förstås på två sätt: som att det är händelser som på ett eller annat
sätt har betydelse för den större berättelsen om »hur det var att bli förälder«, som
en försök att leva upp till forskarens förmodade förväntningar på vad som utgör
relevanta berättelser, eller på båda sätten. Här vill jag dock betona att det faktum
att papporna berättar om möten med mödrahälsovård och förlossningsvård inte
nödvändigtvis betyder att detta möte är problematiskt – bara att det finns en eller
annan anledning att berätta om just det.

Ett annat exempel är berättelser som utspelar sig på barnmorskemottagning-
en, på kvinnokliniken eller på förlossningskliniken utan att någon barnmorska
eller annan yrkesgrupp nämns med ett enda ord, trots att man med säkerhet kan
säga att de varit närvarande i rummet (exempel på detta återfinns i Eriks berät-
telser i kapitel 8 och kapitel 9). Här bör frånvaron av mödrahälsovårdens och
förlossningsvårdens yrkesgrupper rimligen förstås på det sättet att de inte har
någon avgörande betydelse för berättelsen om »hur det var att bli förälder«.

5.5 Slutsatser

I avsnitt 5.1 visade jag hur mödrahälsovården såsom samhällsinstitution fram-
stod som en »naturlig« och självklar del av tillvaron: den givna konsekvensen av
att bli gravid är att man tar kontakt med barnmorskemottagningen. Här bör man
dock ha i åtanke att de pappor jag intervjuade är födda och uppvuxna i Sverige.
Den självklarhet med vilken mödrahälsovården framträder i männens berättel-
ser är inte nödvändigtvis allenarådande, vilket studier av invandrade blivande
föräldrar antyder.10

I avsnitt 5.2 framträdde en norm att den blivande pappan bör vara med vid
besöken på barnmorskemottagningen, en norm som de intervjuade papporna
omfattade självklar. Samtidigt, som framgick av avsnitt 5.3, kan den självklara in-
stitution som mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården utgör fram-
stå som ganska »diffus« sedd ur pappornas perspektiv: det är dit man beger sig
när man väntar barn, det är en självklarhet att närvara vid besöken på barnmors-
kemottagningen, vid förlossningen och på bb – men exakt vad som är vad eller
vem som gör vad är inte nödvändigt att veta.

10 Se till exempel Pernilla Ny m. fl., »The Experience of Middle Eastern Men Living in Sweden of Ma-
ternal and Child Health Care and Fatherhood: Focus-Group Discussions and Content Analysis«,
Midwifery 24 (2008): 281–290.
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Slutligen, av intervjuerna framgår inte varför den blivande pappan skall när-
vara vid besöken på barnmorskemottagningen. I sambandmeddetta kan det ock-
så vara värt att notera att besöken ibland framställs med en underton av pliktskyl-
dighet (se utdrag 5.3).

114



6
Pappornas kritik av mödrahälsovården,

förlossningsvården och bb-vården

I föregående kapitel framgick att blivande pappors närvaro i mödrahälsovården,
förlossningsvården och bb-vården för papporna själva framstår som någonting
självklart, om än något diffust. Några av de pappor jag intervjuade kritiserade
uttryckligen mödrahälsovården, och det är denna kritik jag skall beröra detta ka-
pitel. Denna kritik är av betydelse för de följande kapitlen, eftersom det i den kan
skönjas två sätt att tala om och motivera pappors närvaro i mödrahälsovård och
förlossningsvård som i sin tur grundlägger två möjliga subjektspositioner i mötet
med mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården.

Märk väl att oavsett om de pappor jag intervjuat delat ut ris eller ros till möd-
rahälsovården, är de alla rörande ense om det som framkom i kapitel 5, nämligen
att mödrahälsovården är en given del av graviditet och föräldrablivande, samt
att man som blivande pappa skall vara med vid besöken på barnmorskemottag-
ningen, vid förlossningen och på bb. När papporna således framför kritik, måste
den förståsmot denna bakgrund: vad som kritiseras är alltså intemödrahälsovår-
dens, förlossningsvårdens eller bb-vårdens existens eller blivande pappors närva-
ro i densamma, utan vad mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården
gör och hur de gör det.

Mitt syfte i detta kapitel är att klargöra några av de tankegångar som återfinns
i pappornas kritik. Jag har inga synpunkter på om deras kritik är berättigad eller
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obefogad; frågan om hur saker och ting bör vara inom mödrahälsovården, för-
lossningsvården och bb-vården är ytterst sett en politisk fråga, inte en vetenskap-
lig, och som jag klargjorde i kapitel 1 försöker jag så långt som möjligt undvika
politiska ställningstaganden.

6.1 »Det handlar ju bara om mammorna«

Filip var en av de pappor som uttryckte kritik under intervjun, och han skrädde
inte orden:

(6.1)

1 Och just hur dom [mödrahälsovården] över huvud taget inte ser pap-
por i den situationen är ju också fascinerande,

2 från graviditet ända upp… eh, förbi förlossning
3 och det handlar ju bara om mammorna tycker jag
4 och det tycker jag är ett sånt jävla bakslag för tanken om jämställdhet.
5 Vill man att pappor skall ta en stor del i barnens liv,
6 vilket jag tror att alla nånstans vill
7 och att det är bra att papporna tar ett större ansvar,
8 det är bra för samhället,
9 det är bra för barnen

10 så måste barnmorskor på ett helt annat sätt bjuda in pappor även från
det första graviditetsbesöket.

Filip för ett resonemang om »jämställdhet« (sats 4), ett begrepp som förvisso
kan ha många betydelser,1 men som här (förutsatt att inte Filip helt byter tanke-
spår i sats 5) involverar att »pappor skall ta en stor del i barnens liv« (sats 5) och
ett »större ansvar« (sats 7); även om inte Filip närmare anger för vad pappor bör
ta ett »större ansvar«, kan man med gott samvete förmoda att han anknyter till
rådande jämställdhetsresonemang och att »större ansvar« gäller hemarbete och
omsorg om barnen. Detta är bra för såväl samhället som för barnen, och därför är
det, enligt Filip, ett problem att mödrahälsovården »bara handlar om mammor-
na« (sats 3). Av Filips sätt att framlägga detta – och kanske framför allt av vad som
framträder i andra delar av intervjun som inte är redovisade just här – framgår
att han själv omfattar detta jämställdhetsideal. Det han säger om att pappor bör
»ta ett större ansvar« måste i så fall förstås som andra pappor än han själv; Filip
själv tar redan detta »större ansvar«.

1 EvaMagnusson, Jämställdhet i många olika versioner: mönster i den politiska retoriken för jämställd-
het i svenskt 1990-tal, Arbetsnotat nr 1 i det samnordiska forskningsprojektet »Jämställdheterna i
Norden mellan retorik och praktik – studier av förändringar i offentliga och privata förståelser av
modern jämställdhetspolitik« (NIKK, Nordisk institutt for kvinne- och kjønsforskning, Universi-
tetet i Oslo, 24 november 1999).
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6.1 »Det handlar ju bara om mammorna«

Lösningen på det problemet är att »på ett helt annat sätt bjuda in pappor«
(sats 10). Men vad är det egentligen för »situation« i vilken Filip menar att möd-
rahälsovården »inte ser pappor« (sats 1) och på vilket »annat sätt« (sats 10) bör
mödrahälsovården bjuda in pappor?

Detta blev något klarare, men inte helt, när jag bad Filip att konkretisera sin
kritik med ett exempel:

(6.2)

1 Kan du ge ett exempel på vad som hände när du var med?
2 Det som alltid händer är totalt osynliggörande.
3 Det finns inte en enda fråga till mig som pappa när jag–
4 jag följde ju med på dom här jävla ultraljudsundersökningarna
5 och på vanliga liksom besöken hos barnmorskan när dom bara kläm-

mer litegrann och sådär,
6 det är totalt osynliggörande.
7 Alltså jag fick jumycketmera känslan av att dom sermig som en… som

en jävla blindtarm,
8 som något slags potentiellt farligt bihang som finns där.
9 Och det tycker jag är det bestående att man aldrig bjuds in till att få

ställa frågor eller någonting,
10 för det är klart att pappor har mängder av funderingar också
11 och farhågor kanske många har dom också
12 och skulle må bra av att prata med en professionell barnmorska som

kan prata om hur graviditeten utvecklar sig
13 och hur man tillsammans med sin kvinna kan diskutera hur gravidite-

ten fortlöper
14 och vilka problem som kan uppstå
15 och hur man kan vara till hjälp som pappa
16 eller blivande pappa då.
17 Men det fanns inte över huvud taget.

Den problematiska »situation« som Filip inleder sin kritik med (utdrag 6.1
sats 1) kan förstås på två sätt. Å ena kan man med »situation« förstå själva besö-
ket på barnmorskemottagningen, en situation somdå är problematisk för att barn-
morskorna »inte ser pappor« utan osynliggör dem (utdrag 6.2 sats 2, 6) genom att
»aldrig bjuda in till att ställa frågor eller någonting« (sats 9). En sådan förståelse
av vad Filip menar med »situation« handlar då om själva besöket på barnmorske-
mottagningen och implicerar att barnmorskan bör »bjuda in« alla pappor.

Å andra sidan kan »situation« förstås som som så att det handlar om pap-
por som har »mängder av funderingar« och »farhågor« (sats 10–11), pappor som
då skulle gagnas av att barnmorskan uppmärksammade dem och deras oro. En
sådan tolkning av »situation« innebär att det handlar om den blivande pappans
livssituation och implicerar att barnmorskan bör »bjuda in« vissa pappor, nämli-
gen de som bär på dylika funderingar och farhågor.
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Dessa två tolkningar av vad för slags situation Filip syftar på »situation« (ut-
drag 6.1 sats 1) är nödvändigt att särskilja, eftersom de implicerar olika mål och
därmed också olika medel. I det förra fallet implicerar det att barnmorskorna i
större utsträckning bör involvera de blivande papporna som ett medel för att nå
ett mål som handlar om »jämställdhet« och att pappor skall »ta ett större an-
svar« – ett mål som effektivt motarbetas om pappan, likt Filip, upplever sig som
ett »potentiellt farligt bihang« (sats 8).2 I det senare fallet implicerar det att barn-
morskorna bör uppmärksamma de blivande pappor sombär på »funderingar och
farhågor« som ett medel för att nå ett mål som handlar om pappornas egna häl-
sa och föräldrablivande. Naturligtvis är det tänkbart att Filip har båda i åtanke –
sammantaget tycks utdrag 6.1 tala för den förra tolkningen och utdrag 6.2 den
senare – och det ena behöver inte utesluta det andra, men distinktionen är av
principiellt avgörande betydelse när det gäller vem barnmorskan »på ett helt an-
nat sätt måste bjuda in« (utdrag 6.1 sats 10).

Om pappor skall »bjudas in« för att de skall »ta ett större ansvar« – det som
skulle kunna benämnas delaktighetsmålet – är såväl problemet som dess lösning
förknippat med kön, eller snarare föreställningar om kön. Det är för att blivande
pappor är just män som de behöver »bjudas in«, eftersom detta kan bidra till att
dessa män »tar ett större ansvar« (för hemmet och barnen). Detta sker mot bak-
grund av att män som regel inte tar ett lika stort ansvar som kvinnor för hem och
barn.3 Detta är i grund och botten ett politiskt mål.

Om pappor däremot skall »bjudas in« för att få sina »funderingar och farhå-
gor« stillade är frågan om kön inte längre lika uppenbar. Som Filip påpekar kan
blivande pappor också har frågor och funderingar (utdrag 6.2 sats 10), alltså på
samma sätt som blivande mammor. I själva verket är blivande pappor och mam-
mor lika i det avseendet: de är båda blivande föräldrar. Visserligen är det bara
en av dem som är gravid och det är bara en av dem som kommer att genomgå
en förlossning, men de kommer båda att bli föräldrar till ett barn. Märk väl att
med »förälder« avses inte här en samlad benämning på »mammor och pappor«,
utan den särskilda relation mellan barn och vuxen som föräldraskap innebär, en
relation som inte nödvändigtvis måste vara könsspecifik. Om det rört sig om ett
samkönat par och Filip hade hetat Filippa, hade det fortfarande varit befogat att
»bjuda in« och tala om »funderingar och farhågor«. Skiljelinjen här går inte mel-
lan man och kvinna, utan mellan gravid och icke-gravid blivande förälder.

2Det bör nämnas att i barnmorskans uppdrag ingår att i samband med inskrivningen vid barn-
morskemottagningen fråga kvinnan om våld i nära relationer. Som regel sker detta vid ett tillfälle
då pappan inte är med. När barnmorskan så sonderar huruvida den gravida kvinnan är utsatt för
våld, är pappan i praktiken betraktad som ett »potentiellt farligt bihang«.

3 Se t. ex. Eva Magnusson, Hon, han och hemmet: genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i Nor-
diska barnfamiljer (Stockholm: Natur & Kultur, 2006).
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6.2 »En pappa är också gravid«

Denna tolkning måste dock göras med försiktighet i Filips fall, eftersom det
också är tänkbart att han menar att barnmorskan behöver »bjuda in« pappor för
att se till den speciella situation som just män befinner sig i när de är på väg att
bli föräldrar.

6.2 »En pappa är också gravid«

David framförde liknande kritik som Filip, men han förde ett resonemang som
uttryckligen ställde ett icke-könsspecifikt föräldraskap mot ett ensidigt fokus på
mamman:

(6.3)

1 Jag kan tycka såhär:
2 mödravårdscentralen,
3 det är ju fokus fram till förlossning,
4 där slutar deras jobb,
5 men tittar man ur förälderperspektivet,
6 för fan, du har inte ens börjat då liksom.
7 Alltså, det var såhär:
8 ((dunkar i bordet)) förlossningen
9 och sen går ni till barnavårdscentralen som sitter där borta, liksom.

10 Jag tycker att den uppdelningen är ganska konstig.
11 Det var väldigt såhär,
12 vi gör vår sak,
13 vi tar hand om mamman fram till förlossningen
14 och sen tar vi hand om barnet efter förlossningen,
15 men det [var] ingen som pratade föräldraskap i något slags större be-

märkelse.

Om Filips kritik av mödrahälsovården handlade om ett exklusivt fokus på
mamman på bekostnad av pappan, menar David att problemet är mödrahälso-
vårdens fokus på förlossningen på bekostnad av föräldraskapet. Vad David efter-
lyser är inte att blivande pappors särskilda behov i egenskap av män skall upp-
märksammas, utan vilka behov de kan tänkas ha i egenskap av blivande föräldrar.
Detta »föräldraskap i något slags större bemärkelse« (sats 15) som under gravi-
diteten »inte ens börjat« (sats 6) förefaller inte vara knutet till kön; såväl David
som hans partner Denise kommer att bli föräldrar i den bemärkelsen att de båda
kommer att stå i den speciella vuxen–barn-relation som föräldraskapet innebär;
det som inte uppmärksammas är alltså något David och Denise – blivande pap-
por och mammor – har gemensamt. Men om det var det ingen som talade med
varken David eller Denise.
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När David senare under intervjun fick frågan om varför han ställde upp på
en intervju, berättar han att det handlar om en önskan att förändra mödrahälso-
vården med avseende på »synen på pappor«:

(6.4)

1 Hur kommer det sig förresten att du ville vara med i den här studien?
2 Därför att jag hoppades på någonstans att kanske det här kan ändra

synen lite grann på pappor i hela apparaten, liksom.
3 Du tänker på bemötandet på mvc och=
4 =På bemötandet på mvc, ja,
5 bara en sån enkel jävla grej att pappor kan också må–
6 en pappa är också gravid, liksom.
7 Om det någonstans kan rippla ner till någon annan pappa då
8 som kanske får frågan »hur mår du? kan vi hjälpa dig med någonting?«
9 så vore det helt fantastiskt.

— — —
10 Jag kan tycka att egentligen är det ju fan helt trivialt.
11 Alltså det är bara [att] fråga hur »hur mår du?«, liksom. ((skrattar till))
12 Hur kan du inte göra det om du har två människor i ett rum som skall

få ett barn ihop?
13 Kan jag tycka.

Davids resonemang känns igen från Filips resonemang i utdrag 6.2, men där
Filip talade om att också pappor kan ha »funderingar och farhågor« menar Da-
vid att »en pappa är också gravid« (sats 6). Vad menar David med det? Det är
naturligtvis inte bokstavligt menat; David är fullt på det klara med att det är hans
partner Denise som bär barnet i sin kropp, inte han. Men genom uttrycket att
»en pappa är också gravid« gör han anspråk på en delaktighet i graviditeten som
går utöver de »funderingar och farhågor« och »hur man kan vara till hjälp som
pappa« som Filip ger uttryck för (utdrag 6.2, sats 10–11, 15).

David verkar inte göra den åtskillnadmellan den gravida kvinnan och hennes
partner somFilip och för all del ocksåmödrahälsovården själv gör.4 David ser inte
sig själv som blott den gravida kvinnans stöd, utan som en av två personer som
»skall få ett barn ihop« (sats 12). Det är rimligen i den bemärkelsen David ser sig
själv som också gravid – vilket samtidigt innebär en avsevärd betydelseglidning
av ordet »gravid«: från »havande« till »få barn«.

Vad som kan anas i Davids kritik av mödrahälsovården är således ett anspråk
att i vissa avseenden bli tagen på lika stort allvar som den gravida kvinnan, näm-
ligen i det avseendet att de båda väntar barn och skall bli föräldrar – och med

4 Se t. ex. Intressegruppen för mödrahälsovård inom SFOG, Samordningsbarnmorskorna inom SBF
och Mödrabarnhälsovårdspsykologernas förening, Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa,
ARG-rapport 59 (Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 2008).
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»förälder« menas alltså något mer än en samlande beteckning för »mammor och
pappor«. Förstått på det sättet – att barnmorskan framför sig har två personer
som skall bli föräldrar – är det naturligtvis »trivialt« (i bemärkelsen »självklart«)
att barnmorskan borde uppmärksamma dem båda (sats 10–12).

Märk väl att även om David genomgående talar om pappan och kanske inte
ägnar samkönade par en tanke, är det inte kön som är den avgörande distinktio-
nen här. Det är »två människor som skall få ett barn ihop« (sats 12), inte en man
och en kvinna. Det är inte i egenskap av att vara man som David gör anspråk
på att vara delaktig i graviditeten, utan i egenskap av att vara en människa som
väntar barn.

Föreställningar om kön är dock allt annat än betydelselöst. I Davids fortsatta
resonemang hörs ett eko av Filips resonemang kring jämställdhet i utdrag 6.1:

(6.5)

1 Samtidigt som det då finns en massa yttre krav
2 och norm i samhället som säger att man skall vara delaktig och hemma

och det skall liksom vara…
3 oh Gud, vi skall inte tala om den här jämställdhetsbonusen
4 det är ett annat kapitel, vi kan komma tillbaka till den sen
5 nämen såhär det finns en massa yttre krav liksom på att vi skall vara

delaktiga och engagerade
6 och det där har man liksom med sig
7 och sen kommer man in i de där rummen så helt plötsligt finns man

inte liksom.
8 Och då blir det såhär, men vafan, liksom… stökigt.
9 Jamen det är väl det som är jobbigt liksom.

David – liksom flera av de pappor jag intervjuat – är fullt på det klara med att
det finns samhälleliga förväntningar på honom i egenskap avman, förväntningar
som han på ett eller annat sätt är tvungen att förhålla sig till. I likhet med Filip
(utdrag 6.1) ser David en diskrepansmellan dessa förväntningar och den verklig-
het han möter inom mödrahälsovården. Denna diskrepans är inte bara ett sakligt
konstaterande, utan något som berör honom, vilket om inte annat framgår av de
många känsloladdade uttrycken: »oh Gud«, »plötsligt finns man inte«, »det blir
stökigt«, »det är jobbigt«. Detta är tydligt också i andra delar av intervjun.

När David säger att man »plötsligt inte finns« (utdrag 6.5 sats 7) syftar han
tillbaka på sin berättelse om ultraljudsundersökningen. Denna avhandlas i ka-
pitel 7 (avsnitt 7.5 respektive 7.6), men här skall jag beakta något av den kritik
som så att säga kringgärdar berättelsen om ultraljudsundersökningen. David in-
troducerade berättelsen i intervjun som ett exempel på något som gjorde honom
»ledsen och arg«, och det går knappast att ta miste på besvikelsen han ger uttryck
för:
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(6.6)

1 Nästa grej i hela den här mödravårdsprylen som gjorde mig ledsen och
arg

2 [är] att som pappa så är man ju bara helt jävla ignorerad.
3 Vi gjorde ganskamånga ultraljud av domhär orsakerna [demedicinska

komplikationerna]
4 och det var ju lägen när jag kom dit
5 och dom inte hälsade på mig över huvud taget.
6 Det var superkonstigt.
7 Och det var ingen som frågade hur jag mådde i det där.

Davids »helt jävla ignorerad« (sats 2) är i linje med Filips »totalt osynlig-
görande« (utdrag 6.2 sats 2, 6) och sista satsen speglar David avbrutna mening
att »pappor också kan må [dåligt?]« (utdrag 6.3 sats 5) och Filips »pappor kan
ha mängder av funderingar och farhågor« (utdrag 6.2 sats 10–11). Men återigen
finns anledning att problematisera Davids förmodan att det handlar om att det
är i egenskap av pappa han blir ignorerad – alltså i egenskap av manlig blivande
förälder till motsats till bara blivande förälder. Efter att David berättat om ult-
raljudsundersökningen där personalen inte hälsade på honom (avsnitt 7.5 och
7.6), konkluderade han:

(6.7)

1 Längre fram där då hade man ju gett upp på hela liksom…
2 ja, det är mödravårdscentral, liksom. ((skrattar till))
3 Mödravård är inte föräldravård.

Om David hade menat att det faktum att han var man hade avgörande bety-
delse, borde han rimligen ställt »mödravård« mot »fadravård« (eller vad det nu
skulle kunna heta), men det gör han inte utan ställer »mödravård« mot »föräld-
ravård«. När David säger att han »som pappa« är »helt jävla ignorerad« (utdrag
6.6 sats 2) är det alltså inte pappan såsommanlig förälder som blir ignorerad, utan
pappan såsom icke-gravid förälder.

6.3 Slutsatser

I den uttryckliga kritik av mödrahälsovården som de pappor jag intervjuat kan
urskiljas två tankefigurer. Den första av dessa tankefigurer tar sin utgångspunkt
i någon variant av »jämställdhet« och »delaktighet«. Som Filip uttrycker det (ut-
drag 6.1) är det »bra för samhället« och »bra för barnen« om papporna »tar ett
större ansvar«. Därför bör barnmorskorna »bjuda in« papporna »från det första
graviditetsbesöket«, och därför är det också ett misslyckande när barnmorskor-
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6.3 Slutsatser

na i stället osynliggör dem. David för i grund och botten samma resonemang
som Filip, men formulerar det i stället som »yttre krav« och inte nödvändigtvis
en norm som han själv omfattar. Oavsett vilket uppfattar han, precis som Filip,
en diskrepans mellan det som förväntas av honom och det han upplever i mötet
med mödrahälsovården. I denna tankefigur är det inte ovidkommande att den
blivande pappan är just man – det är just för att de är män som det är bra för både
samhället och barnen om de »tar ett större ansvar«.

Den andra tankefiguren tar sin utgångspunkt i att de två personer som be-
söker barnmorskemottagningen skall bli föräldrar. Det är på grund av detta för-
äldraskap-i-vardande som barnmorskan bör uppmärksamma dem båda: de har
båda »funderingar och farhågor«, inte bara kring graviditet och förlossning, utan
också kring ett föräldraskap som realiseras först i och med förlossningen. Detta
rör alltså någonting som pekar bortom graviditet och förlossning, nämligen det
att vara förälder till ett barn – och med »förälder« avses här något mer än blott
ett samlingsnamn för »mammor och pappor« (se avsnitt 1.3). I kontrast till den
förra tankefiguren, har inte kön samma framträdande plats. Tvärtom: såväl den
blivande pappan som den blivande mamman har det gemensamt att de skall bli
föräldrar, och det är med utgångspunkt i denna likhet som David kan hävda att
»en pappa är också gravid« (utdrag 6.4 sats 6).

I föregående kapitel noterade jag att det förvisso framstod som självklart att
den blivande pappan skulle närvara vid besöken på barnmorskemottagningen,
vid förlossningen och på bb, men att det inte riktigt framgick varför. Efter att ha
beaktat Filips och Davids kritik finns nu två alternativa svar på frågan: dels ett
könsrelevant svar som utgår från en tanke om delaktighet och/eller jämställdhet,
dels ett könsirrelevant svar som utgår från en tanke om ett slags universellt för-
äldraskap. Det förra svaret, det som utgår från tanken om delaktighet, är i linje
med det sätt blivande pappors närvaro i mödrahälsovård, förlossningsvård och
bb-vård motiveras i den tidigare forskningen (se avsnitt 1.2) – det senare svaret
är det inte.

Om mötet med mödrahälsovården förstås som en situation med vissa på för-
hand givna ramar och vissa tillgängliga subjektspositioner (se avsnitt 4.6) erbju-
der de två tankefigurerna två alternativa subjektspositioner: å ena sidan en kö-
nad subjektsposition knuten till den blivande pappan som man, å andra sidan en
könsirrelevant subjektsposition knuten till honom som förälder. Den förra im-
plicerar att han är olik mamman, att han behöver uppmuntras att »ta ett större
ansvar« och att han – som antyds i Johans berättelse om besöket på barnmors-
kemottagningen (utdrag 5.5 i föregående kapitel) – riskerar att smita undan om
så inte sker; den senare att han likaväl som mamman behöver förberedas på ett
framtida föräldraskap och att de i detta avseende är lika. För Filip, David och
många andra blivande pappor innebär den förra, könade subjektspositionen en
besvärad position, medan den de själva eftersträvar är den senare, könsirrelevanta
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subjektspositionen.
Distinktionen mellan könad respektive könsirrelevant subjektsposition be-

gripliggör Filips och Davids indignation över diskrepansen mellan å ena sidan
den kulturella norm som föreskriver mäns delaktighet i graviditet och närvaro i
mödrahälsovården (som framgick av kapitel 5), å andra sidan den upplevelse av
att vara »osynliggjord« eller »ignorerad« i mötet med denna. Det är också mot
denna undertonen av pliktskyldighet som då och då lyser igenom (se utdrag 5.3
sats 2, utdrag 6.2 sats 4) kan förstås.

Könad respektive könsirrelevant subjektsposition är dock inte tillräcklig för
att förstå själva upplevelsen av att vara »osynliggjord« och »ignorerad«. Här be-
hövs en ytterligare distinktion, nämligen en distinktion som grundar sig på vad
som är medicinskt relevant, mellan å ena sidan det som har att göra med fostret
och den gravida kroppen, å andra sidan det som inte har det. Denna distinktion
blir tydlig i nästa kapitel som handlar om pappornas berättelser om ultraljudsun-
dersökningen.
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7
Berättelser om ultraljudsundersökningen

Sedan 1980-talet erbjuds alla gravida kvinnor en kostnadsfri rutinultraljudsun-
dersökning (rul) omkring graviditetsvecka 18. Syftet med undersökningen är att
fastställa graviditetslängd, antal foster samt att upptäcka eventuellamissbildning-
ar genom att granska fostrets anatomi. Ultraljudsundersökningar kan också göras
i andra sammanhang, till exempel en tidig vaginal ultraljudsundersökning vid
misstanke om komplikationer, som en del av kombinerad ultraljudsundersök-
ning och biokemisk analys (kub) för att bedöma risken för kromosomavvikelser,
eller ett tillväxtultraljud senare i graviditeten för att fastställa normal tillväxt.1
Över 95% av alla förlösta kvinnor har genomgått en rutinultraljudsundersökning
och i genomsnitt görs två ultraljudsundersökningar per gravid kvinna, inklusive
de som utförs på medicinsk indikation.2

Sett ur mödrahälsovårdens perspektiv är ultraljudsundersökningen alltså en
fosterdiagnostisk metod för att identifiera eventuella graviditetskomplikationer.
Ultraljudsundersökningen – som började som en rutinåtgärd inom obstetrik – är
så väletablerad i den västerländska kulturen att den för den gravida kvinnan och
hennes partner utgör enmilstolpe på vägenmot föräldraskapet: detta är det första

1 Intressegruppen för mödrahälsovård inom SFOG, Samordningsbarnmorskorna inom SBF och
Mödrabarnhälsovårdspsykologernas förening, Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa,
ARG-rapport 59 (Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 2008), 52, 61–65.

2 Rutinmässig ultraljudsundersökning under graviditet, SBU-rapport 139 (Statens beredning för ut-
värdering av medicinsk metodik, september 1998).
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tillfälle då de får se sitt framtida barn.3 I den bemärkelsen handlar ultraljudsun-
dersökningen om dem såsom blivande familj. Ofta får ultraljudsundersökningen
karaktären av ett slags övergångsrit i och med att den gravida kvinnan ofta får
med sig (eller får köpa) bilder på fostret – bilder som sedan visas för familj och
vänner (eller postas på Facebook) som ett sätt att kungöra att tillökning väntar
familjen. För den blivande pappan – som inte har tillgång till den gravida kvin-
nans kroppsupplevelser i den tidiga graviditeten – utgör ultraljudsundersökning-
enmånga gånger ett tillfälle då graviditeten och det stundande föräldraskapet blir
mer verkligt.4.

I detta kapitel skall jag presentera de fem pappor som särskilt berättade som
ultraljudsundersökningen och sina upplevelser i samband med denna. Berättel-
serna handlar om såväl rutinultraljudsundersökningar som medicinskt motive-
rade ultraljudsundersökningar, vilket betyder att de omständigheter som föran-
leder undersökningen skiljer sig åt. Likväl finns likhetermellan berättelserna som
motiverar att de förs samman i samma kapitel; detta kommer förhoppningsvis att
stå klart i det avslutande avsnitt 7.7.

Det kan också vara värt att erinra sig de två subjektspositioner som blottlades
i det föregående kapitel 6: å ena sidan en könad pappa-position, å andra sidan
en könsirrelevant blivande-förälder-position. I detta kapitel kommer den senare
subjektspositionen kontrasteras mot en medicinskt motiverad dikotomi mellan
relevant gravid kvinnokropp och irrelevant icke-gravid kropp.

7.1 »Det kändes konstigt, kliniskt«

På grund av en risk för komplikationer fick Carl och Cecilia göra en tidig vaginal
ultraljudsundersökning. I kontrast till en abdominell undersökning där en ult-
raljudsgivare hålls mot magen i olika vinklar innebär en vaginal undersökning
att en ultraljudssond förs upp i slidan. Detta gör man eftersom det kan vara svårt
att se någonting vid abdominell undersökning innan graviditetsvecka 10. Carl
var den enda av de pappor jag intervjuade som var med om en vaginal ultraljuds-
undersökning och han fann den mycket obehaglig.

(7.1)

1 Berätta gärna om första gången du… ni gjorde ultraljud.
2 Det kändes konstigt.
3 Jag kan ju inte tyda vad som var på skärmen,
4 det var ju bara en grå massa liksom

3 Jan Draper, »›It Was a Real Good Show‹: The Ultrasound Scan, Fathers and the Power of Visual
Knowledge«, Sociology of Health & Illness 24, nr. 6 (2002): 783.

4 Se avsnitt 1.2.6 på sidan 17.
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5 och man har ju sett på tv [att] dom har på magen, den där som dom
tar,

6 men det var liksom att dom stoppade upp i… i sli(hihi)dan.
7 Det… det tyckte jag kändes… ja, jobbigt, konstigt.
8 Jag har aldrig varit i den situationen.
9 Min sambo har ju ändå varit på gynundersökning,

10 jag tror hon tog det lite mer… lite bättre.
11 Men alltså att jag skulle sitta med
12 och dom [tog] något täcke här från midjan
13 och förde upp då… [ultraljudsgivaren i slidan]
14 Nej, det kändes… konstigt… kliniskt.
15 De här åren sedan dess har jag aldrig riktigt trivts i just den situationen,
16 alltså på sjukhus, när dom skall undersöka Cecilia på det sättet.

På min fråga sammanfattar Carl sin upplevelse av ultraljudsundersökningen
som »konstig« (sats 2), något han upprepar två gånger (sats 7, 14), sista gång-
en med tillägget »kliniskt«. Carl nämner ingenting om hur det var att se fost-
ret – något som annars brukar stå i centrum i sådana berättelser5 – utan det är
detta »konstiga«, »jobbiga«, »kliniska« som förefaller vara kärnan i Carls berät-
telse. Det verkar inte ha så mycket att göra med svårigheten att tolka bilden på
ultraljudsapparatens bildskärm som med det faktum att det var en vaginal ult-
raljudsundersökning. Carl understryker kontrasten mellan den abdominella un-
dersökning han väntat sig (sats 5) och den procedur med vaginal ultraljudssond
han fick bevittna (sats 6–7, 13–14). Av kommentaren »att [han] skulle sitta med«,
förstärkt av den fokuserande markören »men alltså« (sats 11), kan man ana att
han – med facit i hand – egentligen inte hade velat vara med alls, att det inte var
riktigt rätt att han skulle behöva bevittna att Cecilia undersöktes »på det sättet«
(sats 16).

Carl förmodar att Cecilia »tog det lite bättre« (sats 10) och gör därmed gäl-
lande att han upplevde situationen som mer obehaglig än vad hon gjorde, trots
att det var Cecilia, inte Carl, som blev undersökt. Hur kommer det sig att den
vaginala ultraljudsundersökningen var så påtagligt obehaglig för Carl? En möjlig
tolkning är att Cecilias kropp för Carl innebär intimitet, närhet, åtrå, sexuell lust
och kanske också »reproduktion« i en mer existentiell mening. För Carl är inte
Cecilias kropp vilken kvinnokropp som helst, utan just hennes kropp, en person
förkroppsligad, dessutom en person med vilken han står i en mycket intim och
speciell förbindelse. I den situation som Carl återger – den vaginala ultraljudsun-
dersökningen med specialister i sjukhuskläder, teknisk apparatur och ett skynke
som döljer vad som pågårmellan hennes ben – reduceras Cecilia till blott kvinno-

5 Se t. ex. Maria Ekelin, Elizabeth Crang-Svalenius och Anna-Karin Dykes, »A Qualitative Study of
Mothers’ and Fathers’ Experiences of Routine Ultrasound Examination in Sweden«, Midwifery 20
(2004): 335–344; Draper, »›It Was a Real Good Show‹«.
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kropp, till en biologisk organism, till blott ett föremål för en medicinsk procedur.
Och inte nog med det: det som för Carl gissningsvis är »helig mark«, hennes kön,
invaderas av teknisk utrustning, i någon mening ett intrång på hans »revir« eller
åtminstone deras gemensamma, intima område. Kan det vara detta som döljer
sig bakom det som Carl benämner kliniskt (sats 14)? Kan det också vara det som
gör att han verkar ha lite svårt att ta ordet »slidan« i sin mun (sats 6), som om det
bjuder motstånd och inte kan sägas utan ett avväpnande skratt?

Om så är fallet, rör det sig här om två oförenliga sätt att betrakta kvinno-
kroppen: å ena sidan vad som skulle kunna benämnas den intersubjektivt levda
kroppen6 med vilken man kan stå i en intim relation, å andra sidan det observer-
bara kroppsobjektet som är föremål för enmedicinsk–diagnostisk procedur (detta
kommer jag fortsättningsvis benämna det medicinskt–diagnostiska perspektivet).
Problemet för Carl är då att den senare så att säga övertrumfar den förra och
tvingar honom att se med den medicinska specialistens ögon. Han tvingas se det
han inte vill se: en kvinnokropp som hämtad ur en lärobok i anatomi – inte den
unika kvinnokropp som han åtrår. Detta kan med fördel också förstås i termer av
positionering (avsnitt 4.6 på sidan 95): i den situation som ultraljudsundersök-
ningen innebär, positioneras Cecilia som kropp, vilket lämnar Carl med positio-
nen som betraktare av denna kropp – en position som för honom är uppenbart
besvärad.

Det skulle för all del också kunna vara så att det inte är reduktionen avCecilias
kropp till anatomisk kropp som Carl finner obehaglig, utan reduktionen av kvin-
nokroppen i allmänhet. För det medicinskt–diagnostiska perspektivet framträder
en kropp med kroppsfunktioner som står i bjärt kontrast till den sexuellt åtrå-
värda kroppen, den erotiserade kvinnokropp som i film, reklam, tidningar och
så vidare behöver vara tillgänglig för den manliga blicken. Såväl det medicinsk–
diagnostiska perspektivet som den manliga blicken har visserligen det gemen-
samt att de båda innebär en objektifiering av kvinnokroppen – men de kropps-
objekt som framträder är väsensskilda. I slutänden blir resultatet dock detsamma:
Carl tvingas se det han inte vill se och han finner sig i en obekväm position i un-
dersökningsrummet.

Den »grå massa« somCarl inledningsvis nämnde (sats 4) väckte mitt intresse
under intervjun, varför jag bad honom berätta mer om det:

6Här för jag samman två begrepp, »intersubjektivitet« och »levd kropp«, på ett sätt som tidigare
gjorts av bland andra Merleau-Ponty; se Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, övers.
William Fovet (Göteborg: Daidalos, 1997); för en diskussion kring fenomenologins förståelse av
intersubjektivitet och dess relation till kroppslighet, se Dan Zahavi, »Beyond Empathy: Phenome-
nological Approaches to Intersubjectivity«, Journal of Consciousness Studies 8, nr. 5–7 (2001): 151–
167.
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(7.2)

1 Men en oidentifierbar grå massa och så ett obehag när [ultraljudsgivaren
fördes upp i slidan], men fick du ut någonting av själva bilden, att se den
här suddiga bilden på ultraljudet eller så?

2 Nej, det känns bara så jättekonstigt att, ja, någonstans på den där sud-
diga grå massan så är mitt barn.

3 Nej, jag kunde inte känna något slags anknytning eller något sådant
4 eller att »oj, jag kommer att bli pappa«
5 utan det bara »jaha, det är bara en undersökning«, liksom,
6 så nej, just då kände jag inte särskilt mycket av det,
7 utan det kom sen efteråt
8 när vi väl fått alla svar
9 och man började gå till en barnmorska

10 det var egentligen [först] då man började fatta.

Carl kunde inte identifiera den »suddiga grå massan« med sitt »barn« (sats
2), och man kan här ana en diskrepans mellan å ena sidan barnet till vilket man
är förälder och därmed intersubjektivt förbunden, å andra sidan det foster inu-
ti den gravid kvinnokroppen som är föremålet för det medicinskt–diagnostiska
intresset.

Här bör förstås påpekas att det vid ett vaginalt ultraljud kan varamycket svårt
för en lekman att över huvud taget uppfatta något meningsfullt på ultraljudsap-
paratens bildskärm. Samtidigt är det värt att notera att Carl påpekar att han inte
kände »något slags anknytning eller något sådant«, ett påpekande som bara be-
höver göras om det finns en uttalad eller outtalad förväntan att känna så. Detta
pekar mot en kulturell föreställning om att ultraljudsundersökningen skall eller
åtminstone kan förstås som något mer än en medicinsk diagnostisk procedur,
nämligen det tillfälle de blivande föräldrarna för första gången får se sitt barn.

Slutligen, Carls berättelse är genomgående är en »jag«-berättelse: han berät-
tar om vilket obehag han upplevde när Cecilia blev undersökt och hur han inte
kunde relatera ultraljudsundersökningen till sitt blivande föräldraskap. Givet dis-
krepansen mellan å ena sidan den intersubjektivt levda kroppen, å andra sidan
den medicinska kroppen och diskrepansen mellan å ena sidan barnet, å andra
sidan fostret, kan det kanske inte vara på något annat sätt. Nästa avsnitt utgör
däremot ett exempel på hur fostret kan framträda som ett barn i en berättelse om
ultraljudsundersökningen och därför också kan vara en gemensam angelägenhet
för »oss«, de blivande föräldrarna.

7.2 »Det var en spännande upplevelse«

Gustavs berättelse handlar om en abdominell rutinultraljudsundersökning och
den skiljer sig markant från Carls berättelse på så sätt att Gustav genomgående
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talar om vad »vi« – Gustav och hans partner Gisela – upplevde och gjorde. Först
ett klargörande: När Gustav i följande utdrag talar om den första och andra ult-
raljudsundersökningen räknar han inte med den allra första graviditeten, som
slutade i ett missfall. Det är alltså tre ultraljudsundersökningar som omnämns i
berättelsen: den som skedde i samband med missfallet (sats 6), den med äldsta
barnet (sats 7–8) och den med yngsta barnet (sats 13–22). Detta förstod inte jag
som intervjuare förrän efter ett tag (sats 14), varför utdraget inledningsvis kan
verka förvirrande.

(7.3)

1 Minns du till exempel ultraljudet eller något såntdär?
2 Oh ja, det gör jag.
3 Berätta.
4 Ja, men det var ju en spännande upplevelse.
5 Nu har vi ju varit på så många ultraljud genom missfallet som sagt
6 så den första upplevelsen av ultraljud som jag var på, det var ju just när

vi fick missfall.
7 Men sen var det ju fruktansvärt spännande att vara på ultraljud första

gången
8 för vi ville ju se att det verkligen levde och att allting var okej.
9 Med andra graviditeten då?

10 Ja, eller ja…
11 andra graviditeten, men första som faktiskt blev någonting. ((skrattar

till))
12 Ja precis, jo.
13 Ultraljudet var ju fruktansvärt spännande andra gången också på det

sättet att då tog vi faktiskt reda på vad det var [pojke eller flicka].
14 Okej, ja.
15 Första barnet ville vi inte,
16 vi ville inte veta
17 med andra barnet då ville vi veta
18 för att då tyckte vi [att vi] har en pojke
19 [och] blir det en pojke till, ja men då kan vi använda grejerna
20 och blir det en tjej så kanske vi skall börja köpa lite nya grejer.
21 Så rent praktiskt så så ville vi få reda på det
22 och då var det ju jättespännande att faktiskt få se här nu vad blir det för

någonting?
23 Så att det blev ju spännande, fast på olika sätt.
24 På båda ultraljuden.
25 Själva ultraljudet i sig är ju inte så spännande
26 från det att ha varit på akuten och gynundersökning och ett missfall
27 så har man ju ganska dåliga erfarenheter av ultraljudet
28 men själva grejen var ju redan bekant,
29 vi hade ju redan gjort det.
30 Så att det var ju inte spännande i sig
31 utan det blev ju spännande just för vad man skulle se.
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Genom hela berättelsen förekommer ett upplevande »vi« – Gustav och Gisela
– som ärmed om två ultraljudsundersökningar (den allra första undersökningen,
som alltså skedde i samband med missfallet, fungerar här blott som en bakgrund
till de två undersökningar som berättelsen handlar om). Det »man« som före-
kommer i sats 27 är en tillbakablick på tidigare händelser; även om det är oklart
om det syftar på »jag« eller »vi«, är berättelsens där-och-då i vi-form.

Vid de två ultraljudsundersökningar som Gustav berättar om finns det en
angelägen fråga som angår berättelsens »vi«: vid den första är det huruvida allt är
som det skall med tanke på det tidigaremissfallet (sats 8), vid den andra huruvida
det rör sig om en flicka eller en pojke (sats 13, 17–22). Dessa tycks utgöra själva
ultraljudsundersökningarnas innebörd: den första visade att barnet var friskt, den
andra att de skulle få ytterligare en pojke (vilket förvisso inte framgår av just det
här utdraget). Med andra ord: Gustav återger händelserna som någonting som
angår honom och Gisela i egenskap av blivande föräldrar.

Det medicinskt–diagnostiska perspektiv som var så påtagligt i Carls berättel-
se (avsnitt 7.1) lyser här med sin frånvaro: Gustav säger ingenting som tyder på
en problematisk, besvärad relation till den kvinnokropp som blir undersökt, in-
te heller någonting som tyder på en svåröverbryggbar klyfta mellan »vårt barn«
och fostret. Att detta inte finns i Gustavs berättelse gör det möjligt för honom att
berätta om ultraljudsundersökningen som något »vi« varmed om, något som an-
går »oss« i egenskap av blivande föräldrar: här finns ingenting som så att säga stör
berättelsens band mellan »oss« och »vårt barn«. I Gustavs berättelse förekommer
inte heller någon barmorska eller annan medicinskt skolad person. Naturligtvis
måste någon varit närvarande vid ultraljudsundersökningen,men omdetta näm-
ner Gustav intet.

Gustavs berättelse övergår visserligen till en »jag«-berättelse, men först efter
att jag som intervjuare uttryckligen frågat efter vad han såg på ultraljudsappara-
tens bildskärm:7

(7.4)

1 Och vad såg du? Mer än en grå massa?
2 Alltså, nu kommer jag inte ihåg om det var första eller andra,
3 någon av dem fick vi ta en sådan här 3D eller 4D-bild
4 ser ut som en liten lerfigur där.
5 Det var ju riktigt häftigt.
6 Ja, läckert.
7 Nä, men nog såg jag ju barnet
8 och jag såg ju armar och fingrar och allting såntdär
9 det såg jag ju.

10 Så det var ju kul.

7Uttrycket »grå massa« i min fråga i sats 1 lånade jag från intervjun med Carl (se utdrag 7.1 och
7.2); intervjun med Gustav genomfördes strax efter intervjun med Carl och jag hade därför Carls
ordval färskt i minnet.
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Hos Gustav finns ingen tvekan om vad som visas på bildskärmen: inte en
odifferentierad »grå massa« som i Carls berättelse (avsnitt 7.1) eller »något bio-
logiskt« som strax skall framgå av Davids berättelse (avsnitt 7.6), utan ett »barn«
med »armar och fingrar och allting«. Han beskriver »barnet« på samma sätt som
man skulle kunna beskriva en nyfödd bäbis. Återigen förefaller Gustavs perspek-
tiv vara den blivande förälderns perspektiv, och återigen lyser det medicinskt–
diagnostiska perspektivet, som var så påtagligt i Carls berättelse, med sin frånva-
ro. Gustav berättar om sitt barn – inte om ett foster i livmodern

7.3 »Man var ju precis som någon kompis som följer med«

Med Carls (avsnitt 7.1) och Gustavs (avsnitt 7.2) berättelser har två möjliga per-
spektiv på ultraljudsundersökningen klargjorts: å ena sidan ett medicinskt–dia-
gnostiskt perspektiv på fostret i livmodern, å andra sidan ett föräldraperspektiv
på det annalkande barnet.8 I den situation som ultraljudsundersökningen utgör,
motsvarar detta två möjliga subjektspositioner för den blivande pappan: å ena
sidan »åskådaren« som betraktar en medicinsk undersökning som inte gäller ho-
nom utan en gravid kvinnokropp, å andra sidan en av två blivande föräldrar där
bilden av fostret blir den första bilden på deras framtida barn.

I Isaks berättelse skall jag uppmärksamma hur personalen – den barnmorska
eller obstetriker som genomför undersökningen – framställs. I början av inter-
vjun berättade Isak att hans och Idas graviditet var oplanerad och oönskad, men
att de bestämde sig för att behålla barnet. I likhet med Gustav och Gisela gjorde
de en rutinultraljudsundersökning:

(7.5)

1 Hur var det att vara på sådana här saker som ultraljud och se fostret
och…?

2 Man tänkte inte så mycket över det,
3 man tänkte ju mest på sig själv att… pallar jag det här?
4 Jag tror det är mycket skillnad om det hade varit planerat
5 och att det var någonting som man förväntade sig
6 så det var ju mer att man tänkte »oj det är verkligen ett barn där inne«.
7 Det var ju mäktigt att se och såntdär
8 man vart ju glad.
9 Men det var ju inte superroligt att vara med och sånt,

10 för man fick ju inga frågor,
11 alltså man var ju precis som nån kompis som följer med,
12 dom engagerar ju inte en så mycket.
13 Personalen, tänker du?

8Det medicinskt–diagnostiska perspektivet respektive föräldraperspektivet motsvarar Drapers
»medicinsk händelse« respektive »social händelse«; se Draper, »›It Was a Real Good Show‹«.
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14 Ja.
15 Det var Ida som stod i centrum då?
16 Ja.

Isak berättar tre saker om ultraljudsundersökningen: (1) att det faktum att
graviditeten inte var planerad påverkade hur han upplevde undersökningen; (2)
att det var »mäktigt« att se ett »barn där inne« i magen; samt (3) att personalen
inte tog någon som helst notis om honom. Den andra punkten ansluter till Gus-
tavs berättelse (avsnitt 7.2) om att se sitt framtida barn, men här vill jag säga något
om den tredje punkten.

Isak använder genomgående de indefinita (obestämda) pronomenen »man«
och »en« när han talar om sig själv (åtta gånger i utdrag 7.5), vilket gör att det
ibland kan råda viss osäkerhet kring huruvida Isak syftar på vad han själv upp-
levde och gjorde i en viss situation, på vad personer som han rimligen borde
uppleva och göra i liknande situationer eller på vad människor i största allmän-
het upplever och gör i sådana situationer. Ett sådant exempel är sats 12, där det
är oklart om Isak menar att personalen inte »engagerade« honom där och då eller
om han menar att de inte »engagerar« sådana som han i alla liknande situationer.
I det här fallet inkluderar alla åtta instanser av »man« och »en« också »jag« och
»mig«, varför Isaks berättelse kan betecknas en jag-berättelse – men det kvarstår
alltså en osäkerhet kring hur långt utanför »jag« som Isaks »man« sträcker sig.

I berättelsen figurerar två personer, dels Isak själv, dels barnmorskan eller lä-
karen som genomför ultraljudsundersökningen, dold bakom ett anonymt »dom«
(sats 12). Isaks partner Ida förekommer implicit i berättelsen som den ultraljuds-
undersökningen gäller. Det är först när intervjuaren ställer en fråga som Isaks
partner Ida uttryckligen nämns i berättelsen (sats 15). Således är detta en berät-
telse om Isak och barnmorskan (för enkelhetens skull kommer jag fortsättnings-
vis förmoda att det rör sig om en barnmorska, men läsaren bör vara väl medveten
om att en läkare lika gärna kan ha genomfört ultraljudsundersökningen som Isak
berättar om).

Isak framställer barnmorskan som tämligen ointresserad av honom, som om
han var blott en »kompis« som följde med som moraliskt stöd till den gravida
kvinnan. På komplementärt vis framställer Isak sig själv som den osynliggjor-
da blivande föräldern, den som ultraljudsundersökningen angår i egenskap av
just blivande förälder. Den som äger agens i berättelsen är barnmorskan, som ge-
nomför ultraljudsundersökningen samtidigt som hon ignorerar Isak. Den som
hade kunnat agera annorlunda är därmed barnmorskan; Isak själv framträder
som passiv, utan möjlighet att påverka situationen. Isak lägger således ansvaret
för att ultraljudsundersökningen »inte var superrolig« (sats 9) på barnmorskan
och framställer sig själv som oskyldig till detta.
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Här återkommer alltså de två subjektspositionerna. I berättelsens inledning
presenterar Isak ultraljudsundersökningen som något som angår honom i egen-
skap av blivande förälder. Visserligen ett föräldraskap som var oplanerat och där-
för innebar tvivel av slaget »pallar jag det här?« (sats 3), men likväl något som
innebär en relation till ett framtida barn (sats 6). Denna position får dock inget
utrymme i situationen, eftersom Isak av barnmorskan blir positionerad som ovid-
kommande. Sett ur mödrahälsovårdens perspektiv är ultraljudsundersökningen
i första hand en medicinsk, fosterdiagnostisk metod och i relation till det dia-
gnostiska syftet är pappan de facto ovidkommande, något som blir tydligt i nästa
avsnitt.

7.4 »Jag fick inte vara med över huvud taget«

Anders och hans partner Annas första graviditet slutade imissfall. Det var således
i samband med att de sökte sig till akutmottagningen som Anna genomgick en
ultraljudsundersökning:

(7.6)

1 Vi åkte in på akuten för att hon hade ont i magen
2 och vi visste inte riktigt vad det var.
3 Och dom slussade in oss
4 vi fick sitta och vänta i några timmar.
5 När det väl var dags så ville dom göra en ultraljudsundersökning.
6 Då vart jag utslängd från rummet.
7 Jag fick inte vara med över huvud taget.

Ultraljudsundersökningen genomfördes rimligen av en läkare eftersom det
skedde på akutmottagningen. Det framgår inte av vilka skäl läkaren inte lät An-
ders varamed under undersökningen,men denne kunde hur somhelst genomfö-
ra undersökningen utan Anders närvaro: såsom fosterdiagnostisk metod rör ult-
raljudsundersökningen den gravida kvinnan och barnet. Partnerns närvaro eller
frånvaro har ingen som helst betydelse för barnmorskans eller läkarens möjlig-
heter att genomföra den.

I likhet med Isak (avsnitt 7.3) framställer Anders läkaren som den som äger
agens; själv är han passiv och utlämnad åt det som i Anders berättelse närmast
framstår som läkaren illvilja. Samtidigt kan Anders indignation över att bli »ut-
slängd från rummet« bara bli begripligmot bakgrund av en självklar föreställning
om att han borde få vara med.

Varför borde Anders ha ha fått vara med? Ett tänkbart svar på den frågan
står att finna i hur berättelsen är strukturerad. Den börjar som en vi-berättelse:
»vi åkte in på akuten« (sats 1), »vi visste inte riktigt vad det var« (sats 2), »dom
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slussade in oss« (sats 3) och »vi fick sitta och vänta« (sats 4) – men när undersök-
ningen inleddes blev »jag utslängd från rummet« (sats 7) och »jag fick inte vara
med« (sats 8). Magsmärtorna som föranleder besöket på akutmottagningen är
något som angår berättelsens upplevande vi-subjekt; ett vi-subjekt som represen-
terar Anders och Annas gemensamma berättelse om livet tillsammans (se avsnitt
4.7). Detta »vi« splittras genom att Anders och Anna rent fysiskt skiljs åt (sats 6)
och berättelsen kan därför inte fortsätta som en berättelse om vad »vi« upplevde,
utan som två berättelser: en som handlar om »jag« upplevde som också är den
Anders här berättar, och en som handlar vad »hon« upplevde och som Anders
inte berättar – och som heller inte skulle kunna berättas med mindre än att An-
ders samtidigt klargör att det är hennes berättelse, inte hans egen. Det är denna
påtvingade separation av »vi« i »jag-och-hon« som jag menar utgör det proble-
matiska i Anders berättelse.

Detta kan också uttryckas i termer av subjektspositioner. Det Anders efter-
strävar i situationen på akutmottagningen är en position där Annas graviditet,
magsmärtor och eventuella graviditetskomplikationer angår dem båda i egen-
skap av blivande föräldrar. Det foster för vilket de båda oroar sig är deras framtida
barn. Det är Anna som är gravid, men båda är blivande föräldrar. Denna position
omöjliggörs av att Anders ochAnna rent fysiskt skiljs åt. Anders positioneras som
»anhörig«, som i grunden ovidkommande för den förhandenvarande uppgiften
– att fastställa orsakerna till Annas magsmärtor – och det är en för honom högst
besvärad position.

Detta var den enda ultraljudsundersökning som Anders nämnde något om
under intervjun. Det är rimligt att anta att Anna och Anders åtminstone gjorde
en rutinultraljudsundersökning under deras andra graviditet – som inte slutade
i missfall – men om detta nämner han intet. Eftersom intervjun med Anders var
den första jag gjorde och jag därför ännu inte uppmärksammat mötet med möd-
rahälsovården och förlossningsvården som ett särskilt intressant område, frågade
jag honom heller inte om detta.9

7.5 »Jag sitter i rummet och barnmorskan snackar inte
med mig«

Davids berättelse utmärker sig från de berättelser som hittills beaktats på åtmin-
stone två sätt. För det första ägnade han avsevärt större andel av intervjun åt att
berätta om ultraljudsundersökningen än vad de andra papporna gjorde. För det
andra klargjorde David att hans syfte med att delta i studien var att »ändra synen
på pappor i hela apparaten« (se avsnitt 2.3 på sidan 41 och 2.5.1 på sidan 48) och

9Hur forskningsintresset och forskningsfrågan ändrades under resans gång redogör jag för i av-
snitt 1.7 på sidan 34 och 2.2 på sidan 38.
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det ärmot bakgrund av denna ambition att förändra somDavids berättelsermåste
förstås. Eftersom Davids berättelse är så mycket fylligare än övriga berättelser,
ägnar jag den två avsnitt: i detta avsnitt avhandlas hur han framställer personalen
och i nästa avsnitt avhandlas diskrepansen mellan det medicinskt–diagnostiska
perspektivet och föräldraperspektivet.

Davids och hans partner Denises graviditet kantades av medicinska kompli-
kationer, och de var därför med om åtskilliga ultraljudsundersökningar. David
berättade om den första undersökningen, men det är oklart om det var en ru-
tinultraljudsundersökning. Han nämnde att det var »väldigt tidigt« (utdrag 7.8
sats 2) men ingenting om att det var en vaginal undersökning, varför jag förmo-
dar att det var en abdomniell undersökning, om än en tidig sådan. Han berättade
att personalen inte ens hälsade på honom när han kom dit, och jag bad honom
därför att berätta om ett sådant tillfälle:

(7.7)

1 Kommer du ihåg någon händelse då du var där?
2 Ja ja.
3 Ja, kan du berätta?
4 Ja men jag tror att det var första gången vi var där,
5 Dom ropar upp Denise,
6 jag är med liksom,
7 och jag frågar om jag skall följa med, skall jag följa med in?
8 Får inget svar.
9 Okej, jag reser på mig,

10 följer med Denise,
11 kommer fram till dörren
12 där… den här… tjejen… hon tar henne i hand
13 och presenterar sig, »hej hej«
14 och sen räcker jag fram handen
15 och då har hon [redan] gått in i rummet
16 och [jag] bara… jaha?
17 Sen ser jag en stol i hörnet.
18 Jag sätter mig.
19 Och jag pratar ju med Denise, så är det ju, vi pratar ju med varandra,
20 och den här barnmorskan frågar Denise om, jamen, »ser du, det här är

huvudet«
21 och tolkar det här bruset.
22 Men hon pratar inte med mig över huvud taget på hela sessionen.
23 Såhär, jag sitter i rummet
24 och hon snackar inte med mig.

Om Isak framställde barnmorskan som ointresserad (avsnitt 7.3), Anders
framställde läkaren om ovillig att ha honom närvarande (avsnitt 7.4), framställer
David barnmorskan som rent fientlig och närmast passivt aggressiv. Men detta
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är egentligen bara en gradskillnad; Davids framställande av barnmorskan som
fientlig är bara en mer extrem variant av Isaks och Anders berättelser. Till skill-
nad från Isak och Anders framställer däremot David sig själv som en person med
agens; David agerar genom att försöka hälsa (sats 14), genom att visa förvåning
och irritation (sats 16), genom att prata med Denise (sats 19), och så vidare. Pro-
tagonisten David är ingalunda ett »offer för omständigheterna«, utan någon som
inte finner sig i de oförrätter han utsätts för.

Detta får till följd att barnmorskans agerande framstår som än mer klander-
värt: till skillnad från Isak och Anders, som passivt finner sig i sin situation, gör
David någonting, men trots detta framhärdar barnmorskan i sitt ointresse. Så-
ledes framstår barnmorskan som någon som hon aktivt ignorerar honom. Eller
annorlunda uttryckt: det faktum att protagonisten David äger agens, gör barn-
morskan till en aktiv antagonist och som sådan klandervärd och högst ansvarig
för Davids upplevelse av att vara exkluderad. Davids tvekan när han nedsättande
benämner barnmorskan »den här… tjejen« i sats 12 vittnar säkerligen om hans
antipati gentemot henne.

Davids berättelse har samma struktur som Anders (avsnitt 7.4) med avseen-
de på berättelsens upplevande subjekt. David inleder berättelsen i vi-form (sats
4, »vi var där«), men så snart barnmorskan ropar upp Denise (sats 5) övergår
berättelsen i en »jag«-berättelse. Denna övergång från ett upplevande »vi« till ett
upplevande »jag« hänger tydligt sammanmed vad barnmorskan, berättelsens an-
tagonist, gör i berättelsen: hon ropar upp Denise trots att David är med (sats 5–6),
hon svarar inte påDavids frågor (sats 7–8), hon hälsar inte på honom (sats 14–16)
och hon vänder sig enbart till Denise (sats 20–22). Genom att David exkluderas
från det händelseförlopp som själva ultraljudsundersökningen utgör, är det hel-
ler inte möjligt för honom att berätta om det som något »vi« var med om. I stället
för en vi-berättelse finns här, precis om i Anders berättelse, två berättelser varav
endast den ena berättas: Davids berättelse (som David berättar) och Denises be-
rättelse (som David inte berättar).

I Davids berättelse kan således samma subjektspositioner skönjas som i An-
ders berättelse: dels positionen som anhörig och därför, sett ur ett medicinskt–
diagnostiskt perspektiv, ovidkommande; dels positionen som en av två blivande
föräldrar för vilken fostrets hälsa är högst relevant. En antydan till ett »vi« som
likt Gustavs »vi« (avsnitt 7.2) förundras över »vårt barn« återfinns möjligen i Da-
vids kommentar att »vi pratar ju med varandra« (sats 20). I övrigt överskuggas
detta upplevande »vi« helt och hållet i kampen mellan David och den fientligt
inställda barnmorskan – en kamp som handlar om just möjligheten att vara »vi«.
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7.6 »Det är inte en person, det är något biologiskt«

När jag frågade David hur han upplevde situationen där barnmorskan inte talade
med honom, beskrev han den som »bisarr«, dels för att barnmorskan inte tog
någon som helst notis om honom, dels för att »hela situationen med ultraljud är
väldigt konstig«. Det sistnämnda föranledde en följdfråga:

(7.8)

1 Vad är det för konstigt med situationen med ultraljud?
2 Det här var ju då väldigt tidigt så man såg ju knappt någonting på den

här…
3 Daniel vad var han?
4 Han var liksom två centimeter lång.
5 Dels så är det väldigt…
6 ja, bilden var oklar
7 sen ja, »men här ser vi någonting«,
8 ja, men titta där är nån, liksom,
9 där är mitt barn.

10 Det är en väldigt konstig…
11 »jaha är det en människa som är där inne?«
12 Nej men de är såhär vi pratar, två centimeter celler liksom.
13 Såhär, det är inte en person, det är något… det är något biologiskt.

Barnmorskan urskiljer »två centimeter celler« (sats 12) på en grumlig bild-
skärm och pekar ut det för David och Denise, men för David förblir det obegrip-
ligt: hur kan »två centimeter celler« vara »mitt barn«? Här kolliderar två perspek-
tiv: å ena sidan barnmorskans »medicinska blick« som på ultraljudsapparatens
bildskärm urskiljer ett foster som hon beskriver i anatomiska termer, å andra si-
dan den blivande förälderns perspektiv som i denna bild förgäves söker efter sitt
framtida barn – en »person« (sats 13) eller »människa« (sats 11) som sedermera
kom att bära namnet Daniel (sats 3). Denna diskrepans påminner om den Carl
gav uttryck för i utdrag 7.2, men medan David såg någonting – om än något han
omöjligt kunde betrakta som »mitt barn« – såg Carl förmodligen ingenting på
ultraljudsapparatens bildskärm.

Precis som i föregående avsnitt kan detta förstås som att David försöker finna
en position som gör att det som sker i undersökningsrummet angår honom – ett
försök som försvåras inte bara av att barnmorskan aldrig tilltalar honom, utan
också av att den anatomiska terminologi som hon använde för att tolka vad som
visades på ultraljudsapparatens bildskärm.

138



7.7 Slutsatser

7.7 Slutsatser

Vad som tydligt framgår i pappornas berättelser är att ultraljudsundersökning-
en som ett visst slag av situation kan förstås på olika sätt beroende på ur vilket
perspektiv den betraktas. Den medicinskt skolade expert som genomför under-
sökningen »betraktar ultraljudsundersökningen som screening och ibland som
diagnostik, en möjlighet att samla in data rörande fostrets tillväxt och livsduglig-
het«;10 detta benämner jag detmedicinskt–diagnostiska perspektivet. Det blivande
föräldraparet betraktar ultraljudsundersökningen (också) som »ett första tillfälle
att bokstavligt talat se (en representation) av barnet« och därför också en händel-
se med ytterligare innebörder: »kanske anknytning eller en förväntan på att bli
en familj«;11 detta benämner jag föräldraperspektivet.

Här vill jag belysa fyra aspekter av dessa perspektiv. För det första har de sin
grund i ett visst intresse eller syfte, vilket egentligen redan nämnts men som jag
upprepar här för att klargöra att det handlar om just ett intresse. Det medicinskt–
diagnostiska perspektivet har sin grund i ett intresse att säkerställa att allt gravi-
diteten fortlöper normalt och att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella kom-
plikationer. Föräldraperspektivet, å andra sidan, har sin grund i ett intresse av att
förbereda sig för att bli en familj och vad det kommer att betyda för relationer till
partnern, vänner, ursprungsfamilj; vad det kommer att innebära att ha ansvar för
ett spädbarn, senare ett småbarn, förskolebarn, skolbarn, tonåring, och så vida-
re; vilka konsekvenser det kommer att få för yrkeslivet, för arbetsfördelningen i
hemmet, för eventuella hobbys och idrottsutövande; och så vidare.

För det andra skiljer sig de båda perspektiven avsevärt när det gäller dess
rumsliga och tidsliga ramar. Det medicinskt–diagnostiska perspektivet (och in-
tresset) håller sig inom ramen för själva ultraljudsundersökningen och den gra-
vida kvinnans kontakt med mödrahälsovården. Föräldraperspektivet sträcker sig
långt bortom ultraljudsundersökningen och kontaktenmödrahälsovården. I själ-
va verket är ultraljudsundersökningen och mödrahälsovården förhållandevis pe-
rifera händelser sett ur ett föräldraperspektiv – »sett ur föräldraperspektivet«,
som David uttrycker det angående besöken på barnmorskemottagningen (ut-
drag 6.3 på sidan 119), »du har inte ens börjat då«. Samtidigt kan ultraljudsun-
dersökningen bli mycket central, som Anders berättelse (utdrag 7.6) illustrerar:
ett negativt besked vid ultraljudsundersökningen kan effektivt tillintetgöra för-
äldraperspektivet.

För det tredje framträder det som betraktas ur respektive perspektiv på olika
sätt: i det medicinskt–diagnostiska perspektivet framträder ett foster, i föräldra-
perspektivet framträder ett (framtida) barn. Det förra är något objektivt tillgäng-

10Draper, »›It Was a Real Good Show‹«, 787, min översättning.
11 Ibid.
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ligt, en biologiskt entitet somkan fångas i en exakt, vetenskaplig begreppsapparat.
Det senare är en person med ett namn, en person som är intersubjektivt tillgäng-
lig, med en egen historia; en person som så att säga skrivs in i en pågående be-
rättelse – berättelsen om »vårt liv tillsammans«, om »vi som familj« – och just
därigenom blir en person.12 Dessa två perspektiv tycks ha svårt att samexistera:
det är bara i Davids berättelse som båda förekommer samtidigt (utdrag 7.8) och
då är diskrepansen mellan »fostret« och »barnet« högst problematisk.

För det fjärde är olika subjektspositioner förknippade med de båda perspekti-
ven. För den gravida kvinnans partner innebär det medicinskt–diagnostiska per-
spektivet en position som »medföljare« eller »anhörig«, någon som på ett eller
annat sätt har betydelse för den gravida kvinnan, men som inte har någon egentlig
betydelse för ultraljudsundersökningen såsom en medicinskt–diagnostisk procedur.
Föräldraperspektivet, å andra sidan, innebär en position där ultraljudsavbildning-
en såsom en representation av det framtida barnet i allra högsta grad angår båda
föräldrarna. Den förra kan benämnas »anhörigpositionen« och den senare »för-
äldrapositionen«.

I pappornas berättelser är anhörigpositionen oönskad eller besvärad: för Isak
var det till exempel »inte superroligt« att »vara som någon kompis som följer
med« (utdrag 7.5) och för David var det en »bisarr« situation att barnmorskan
helt ignorerade honom (utdrag 7.7). Föräldrapositionen, å andra sidan, är önskad
eller obesvärad: Gustavs oproblematiska berättelse om ultraljudsundersökningen
som en »spännande händelse« (utdrag 7.3) är ett tydligt exempel.

Märk väl att såväl anhörigpositionen som föräldrapositionen i princip är kön-
sirrelevanta: skiljelinjen går mellan å ena sidan kvinnan som gravid kvinnokropp
(som patient), å andra sidan kvinnan som blivande förälder; mellan å ena sidan
fostret som biologisk organism, å andra sidan barnet som en person;mellan å ena
sidan partnern som anhörig till patienten, å andra sidan partnern som blivande
förälder på samma premisser som den gravida kvinnan själv. Huruvida partnern
ärman eller kvinna är i sammanhanget irrelevant. Med andra ord gör jag anspråk
på att de två subjektspositioner jag menar finns tillgängliga i den situation som
ultraljudsundersökningen utgör går att generalisera till »blivande icke-gravida
föräldrar«. Jag har visserligen bara intervjuat pappor och några motsvarande stu-
dier rörande samkönade par har jag inte lyckats finna, men min gissning – och
här pekar jag mot framtida forskning – är att en liknande skiljelinje mellan ett
medicinskt–diagnostiskt perspektiv och ett föräldraperspektiv skulle framträda
även i en sådan studie.

Här bör påpekas att den föräldraposition den gravida kvinnans partner efter-
strävar i den situation som ultraljudsundersökningen utgör, ingalunda behöver
vara den enda position somdenne accepterar. Det är ofrånkomligt att det är kvin-

12 Se avsnitt 3.3.3 på sidan 77.
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nan som är gravid och att fostrets hälsa också rör hennes egen hälsa. Ett för den
gravida kvinnan och hennes partner identiskt perspektiv eller en för dem iden-
tisk position i ultraljudsundersökningen är inte möjlig och rimligen inte heller
det partnern gör anspråk på – men i den mån partnern gör anspråk på att va-
ra få plats i undersökningsrummet gör han eller hon det i egenskap av blivande
förälder, och i det avseendet är den gravida kvinnan och hennes partner lika.

Slutligen vill jag återvända till den ursprungliga problemformuleringen och
ställa frågan: på vilket sätt är det ett problem att blivande pappor – eller »blivande
icke-gravida föräldrar« – upplever sig ignorerade under ultraljudsundersökning-
en? Syftet med ultraljudsundersökningen är medicinskt–diagnostiskt och det är
också det som motiverar att offentliga medel används för att finansiera verksam-
heten. Att ultraljudsundersökningen med tiden etablerats som en milstolpe på
väg mot föräldraskapet – ibland som en övergångsrit och en offentlig kungörelse
om tillökning – var inte en del av det ursprungliga syftet. Man kan alltså betrakta
problemet på två sätt: antingen på det sättet att blivande föräldrar förväntar sig
alldeles för mycket av en medicinsk undersökning, eller på det sättet att möd-
rahälsovården och specialistmödravården också behöver beakta den kulturella
innebörd (milstolpe, övergångsrit, etc) som ultraljudsundersökningen utgör för
de blivande föräldrarna.
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8
Berättelser om förlossningen

I detta kapitel presenterar jag de intervjuade pappornas berättelser om förloss-
ningen. De flesta berättelser är utförliga, känslomässiga och – sett till intervjuerna
som helhet – relativt långa.1 Att berättelserna om förlossningen äger sådan tyngd
antyder att de utgör viktiga »kapitel« i den större berättelsen om att bli förälder;
förlossningen är, kort sagt, en viktig händelse i många mäns föräldrablivande.

Mycket av det papporna berättar känns igen från tidigare forskning (se av-
snitt 1.2.7 på sidan 17); i det avseendet tillför min analys inget nytt. Däremot
kommer jag att belysa hur förlossningen – framför allt när berättelserna är opro-
blematiska – framstår som något för mamman och pappan gemensamt, något
som »vi« gjorde. Detta hänger i sin tur samman med vilka subjektspositioner
som finns tillgängliga i förlossningsrummet – positioner som begränsas inte bara
av förlossningsbarnmorskans agerande, utan också det kroppsliga skeende som
förlossningen utgör.

Kapitlet är dock inte bara en analys av subjektspositioner. Jag berör också den
retoriska eller »berättartekniska« aspekten av pappornas berättelser; jag belyser
svårigheterna att fånga förlossningen såsom tidsligt skeende i narrativ tid; jag pe-
kar på normer som är närvarande i förlossningsrummet; och så vidare. Förutom
att kapitlet ärmycket långt (drygt 50 sidor) är det ganska spretigt,mendet har sina
orsaker: det var med pappornas berättelser om förlossningen som jag påbörjade

1Det enda undantaget är Anders, se avsnitt 8.9 på sidan 185.
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det tolkningsarbete som sedermera utmynnade i de slutsatser jag presenterade i
avsnitt 1.3 och återkommer till i kapitel 11. Arbetet började med att jag »plocka-
de isär« berättelserna med hjälp av Labovs narrativa ansats (se kapitel 4) och det
var när jag så att säga särskilde å ena sidan berättelsens händelseförlopp, å andra
sidan dess aktörer, som »vi«-positionen och andra positioner blev synliga. Ibland
ritade jag till och med figurer och serier liknande den på sidan 99. Kapitlet kan
således betraktas inte bara som en redovisning av en slutlig tolkning, utan som
en illustration av den analytiska process genom vilken jag som tolkande forskare
nådde fram till just subjektsposition som det för mina slutsatser mest centrala
begreppet. Det framgår, om inte annat, av att tolkningen i termer av subjektspo-
sitioner som regel kommer sist i varje avsnitt.

Innan jag presenterar pappornas berättelser och mina tolkningar, behöver
jag nämna något om förlossningsförloppet som kroppslig process. Denna börjar
oftast med värkar – regelbundna sammandragningar i livmoderväggens musku-
latur – eller med att fostervattnet går. Under öppningsskedet öppnar sig livmoder-
munnen gradvis och barnets huvud tränger ned genom bäckenet. Värkfrekven-
sen ökar också successivt, från 10–20 minuters mellanrum till 1–1½ minut sena-
re under förlossningen. Öppningsskedet brukar delas in i en latensfas respektive
aktiv fas. Så länge förlossningen befinner sig i latensfasen rekommenderas föders-
kan att avvakta hemma.När värkarna kommermed cirka treminutersmellanrum
eller livmodermunnen öppnat sig tre till fyra centimeter (ibland kombinerat med
att fostervattnet går) anses den aktiva fasen ha börjat och det är läge för föderskan
att bege sig till förlossningsavdelningen. När livmoderhalsen är helt vidgad och
fostrets huvud står mot bäckenbotten vidtar utdrivningsskedet då barnet krys-
tas ut, något som helst bör ske långsamt för att förhindra onödiga bristningar i
underlivet. När huvudet väl är ute – om det rör sig om huvudbjudning – följer
barnets axlar och skuldror varefter resten av barnets kropp föds utan svårighet.
Oftast läggs det nyfödda barnet på moderns mage. Under efterbördsskedet drar
livmodern ihop sig och moderkakan lossnar och föds fram.

Om en vaginal förlossning av en eller annan anledning bedöms vara alltför
riskfylld för modern eller barnet – till exempel bäckenträngsel, onormala fos-
terlägen som ansiktsbjudning eller dubbel fotbjudning, eller att moderkakan är
i vägen – görs i stället ett planerat kejsarsnitt, vilket innebär att barnet tas ut via
ett snitt genom moderns bukvägg och livmoder. Om den vaginala förlossningen
inte förlöper som väntat – till exempel på grund av syrebrist hos fostret eller ett
utdraget förlossningsförlopp på grund av värksvaghet – kan man behöva göra ett
akut kejsarsnitt.
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8.1 »Själva förlossningen gick skitbra«

David var en skicklig berättare, vilket är tydligt i hans berättelse om förlossningen:
han framförde ledigt och obehindrat en dramaturgiskt effektfull berättelse som
med lätthet fångar åhöraren. Berättelsen är så välformulerad och välförpackad att
det finns goda skäl att anta att det inte är första gången David berättar den, utan
att det hör till hans »standardrepertoar« av berättelser. Det sistnämnda antagan-
det stöds av att David alldeles i början av intervjun, när jag klargör frågan om
konfidentialitet, säger att han »inte har något att dölja« och att det han berättar
för mig är sådant han kan berätta för vem som helst. Att berättelsen förefaller in-
övad behöver dock inte betyda att den är missvisande – men det är en anledning
att, förutom det innehållsmässiga, också att ägna Davids berättarteknik en hel del
uppmärksamhet.

Som framgick av Davids berättelse om ultraljudsundersökningen (avsnitt 7.5
på sidan 135) kantades graviditeten av medicinska komplikationer. Det är alla
dessa ultraljudsundersökningar och provtagningar som jag syftade på med for-
muleringen »efter allt det här« när jag bad honom berätta om förlossningen:

(8.1)

1 Men hur var förlossningen sen då, efter allt det här?
2 Ja, den kom ju som en överraskning ((skrattar till))
3 eftersom allting hade varit så jävla vetenskapligt preciserat
4 så utgick vi från att även det uttalade leveransdatumet skulle hålla
5 och det var väl beräknat tror jag till den sjunde eller åttonde juli
6 och då, precis vid midsommar, då hade vi tagit semester
7 såhär om vi är lediga ett par veckor,
8 såhär ställer i ordning
9 såhär vi åker ut till landet först

10 vilar upp [oss] lite
11 åker in till stan,
12 ställer i ordning sista grejorna
13 och sen kommer [sonen]
14 eller vi hade inget namn
15 men sen kommer den här bebisen
16 och sen är vi lediga någon månad till tillsammans
17 Det var planen.

David bygger upp sin berättelse enligt de muntliga berättelsernas dramaturgi
som William Labov beskriver (se avsnitt 4.5.3 på sidan 94). David inleder med
att påannonsera vad som komma skall, nämligen en berättelse om hur förloss-
ningen blev en »överraskning« (det Labov benämner sammandrag) och börjar
sedan teckna den »bakgrund« av planer och förväntningar mot vilken berättel-
sen kommer att utspela sig (orientering i Labovs taxonomi). Efter det låter David
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saker börja hända i berättelsen, men händelserna tjänar främst till att orientera
åhöraren i tid, rum och persongalleri:

(8.2)

1 Första lediga dagen så kör Denise ut till landet,
2 det är på [skärgårdsö],
3 det är en och en halv timme bil ut
4 kör ut dit
5 och jag cyklar
6 och kör en lång jävla runda
7 sådär en femton, sexton mil,
8 cyklade,
9 kom ut dit

10 och det är en jättefin sommardag
11 då är Denises syster och hennes familj där
12 och dom har tänt grillen
13 och ja, såhär, en skön sommarkväll på landet liksom.
14 Jag dricker ett par glas vin
15 och sen [är jag] ganska trött liksom.
16 Vi går och lägger oss vid elva.
17 Kvart över elva buffar Denise på mig
18 och säger att »du jag tror vattnet gick« ((skrattar till)).

David har mycket noga förberett händelsen att »vattnet gick« vilket gör att
man omedelbart inser vilket dilemma han står inför. Han har tecknat en bild av
gemytligt midsommarfirande i skärgården, och av det faktum att han själv cyk-
lat åtskilliga mil och dessutom druckit vin förstår man – åtminstone om man är
någorlunda väl bekant med svenska midsommartraditioner – att en begynnande
förlossning ställer honom inför ett dilemma.

David klargjorde redan från början att förlossningen »kom som en överrask-
ning« (utdrag 8.1, sats 2), vilket får till följd attman redan när han tecknade bilden
av gemytet på skärgårdsön kan börja ana vad som väntar. Samtidigt som David
orienterat oss i tid, rum och persongalleri har han byggt upp en spänning, en
spänning som nu når sitt kulmen i ett konstaterat faktum: »vattnet gick«! Detta
är ett exempel på Davids berättarförmåga.

Att förlossningen startar får – dramaturgiskt sett – konsekvenser för berättel-
sens fortsättning. Här finns ett skeende, en rörelse eller ett momentum över vilket
varken David eller Denise har nämnvärd kontroll. Den fortsatta berättelsen kom-
mer att kretsa kring detta i princip opåverkbara skeende som förlossningsproces-
sen utgör, vilket gör att de personer somfigurerar i berättelsenmed nödvändighet
blir re-aktiva; det de gör, gör de i relation till detta skeende.

Samtidigt skapar detta inneboende skeende ytterligare spänning i berättelsen.
Det är det av yttersta vikt att Denise kommer till en förlossningsavdelning, vilket
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man om inte annat förstår av de medicinska komplikationer David berättat om
tidigare under intervjun. David står inför en kampmot klockan, och denna kamp
gör att åhöraren sitter på helspänn: kommer de att klara det?

(8.3)

1 Okej, »hur kommer vi från ön?« var det första jag [tänkte]
2 för att vi visste ju också att vi var tvungna [att ta oss] in till [sjukhus]

som inte låg närmast liksom
3 såhär, »är jag tillräckligt nykter för att köra?«
4 Ja, jag bestämde mig för att jag var det.
5 Förutom Denise var jag väl den som hade druckit minst.
6 Så var det lite roddande
7 och sen var det in i hundratjugo till [sjukhus].
8 Vi fick ju komma dit,
9 jag tror inte att vi hade fått komma in om inte Denise hade haft histo-

riken [med graviditetskomplikationer]
10 då hade vi nog fått vara hemma och vänta.
11 Men ni ni ringde där utifrån?
12 Ja, vi ringde där utifrån,
13 det var ett jävla ringande
14 för att vi fick ringa till SOS
15 så att dom kunde beordra bilfärjan att köra en vända efter ordinarie

turer
16 och sen var det etthundratjugo i bilen
17 vi var väl inne där någon gång vid två, tre på natten
18 och det var ju skönt,
19 för då kom vi in i rummet
20 och »ja, ni får sova lite«, liksom.
21 Det gick inte att sova så mycket ((skrattar)) kan jag säga
22 men nu är vi här i alla fall
23 och nu kommer det fan bli av.

David, berättelsens protagonist, skrider till handling för att övervinna de hin-
der han möter i kampen mot klockan. Vid första anblicken förefaller David vara
det enda aktivt handlande subjektet i berättelsen, trängd mellan en förlossning
som inte går att hejda och en bilfärja sommåste ta dem in till fastlandet, men lägg
märke till att David ofta säger »vi«: »vi visste« (sats 2), »vi fick komma dit« (sats
8–10), »vi ringde« (sats 12 och 14, föranlett av intervjuarens »ni« i sats 11), »vi var
inne« (sats 17), »vi kom in i rummet« (sats 19), »ni får sova« (sats 20), »vi är här«
(sats 22). Även om berättelsen framhäver Davids agerande för att förflytta dem
båda in till förlossningen, är partnern Denise underförstått aktiv i berättelsen ge-
nom detta samhandlande »vi« (se avsnitt 4.7 på sidan 101). Detta sammansmälta
»vi« – eller frånvaron av det – är centralt i de intervjuade pappornas berättelser,
vilket kommer att bli uppenbart i den fortsatta framställningen.
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Min fråga i sats 11 är var övrigt den enda klargörande fråga jag ställde under
det att David berättade om förlossningen. I övrigt var våra roller – eller positioner
– under den här delen av intervjun stabila: David berättade, och jag lyssnade.

Med ankomsten till förlossningsavdelningen upplöses den spänning David
så skickligt byggde upp under berättelsens inledning (utdrag 8.1 och 8.2), vilket
ger en upplösning på berättelsens första »avsnitt« om hur de skulle ta sig till för-
lossningsavdelningen. I fortsättningen handlar Davids berättelse om själva för-
lossningen:

(8.4)

1 Ett par timmar senare
2 vid fem någonting måste det ha varit
3 så drar det igång
4 och då får Denise skitont
5 och vi kör lite såhär andningsövningar och annat för att hålla igen det
6 men vid sexsnåret
7 jag vet att det var vid sex för att då hade hon jätteont och ville ha en

epidural
8 och vi frågade om det
9 och sen hände det ingenting förrän vid nio

10 då kommer det in en narkosläkare.
11 Och tre timmar är ändå ganska lång ((skrattar till)) tid.
12 Jag tror att det var för att dom hade bytt skift
13 och på något sätt i då bytet så hade dom liksom missat att oj, det ligger

en här som vill ha en epidural.
14 Men då jag var ju inne i något slags arbetsläge,
15 såhär, nu, såhär, nu gör vi det här liksom.

Med ankomsten till förlossningsavdelningen sker också det första mötet med
personalen. Här förekommer en anonym person – gissningsvis barnmorska –
som David och Denise ber om ryggbedövning2 (sats 8), och långt senare dyker
en narkosläkare upp (sats 10). I Davids berättelse har de blott biroller: de är där
för att lyssna på och verkställa det somDavid ochDenise ber om. Visserligen blev
ryggbedövningen försenad, något som David förmodar beror på att personalen
begått ett misstag och hans syrliga kommentar (sats 13) antyder viss klander.

David växlar mellan »vi«, »jag« och »hon«. Här finns två individuella, upp-
levande subjekt: dels Denise som upplever smärta och vill ha smärtlindring (sats
4 och 7), dels David själv som i slutet av berättelsen befinner sig »i något slags
arbetsläge« (sats 14) och – om jag förstår honom rätt – därför inte lade märke till

2 Epiduralanestesi eller epiduralblockad. Ingreppet går till så att en epiduralnål förs in mellan två
ryggkotor i ländryggen in till epiduralrummet, dvs. rummet utanför den hårda ryggmärgshinnan
i ryggradskanalen. Genom nålen förs en epiduralkateter som sedan tejpas på ryggen. Bedövnings-
medlet injiceras i epiduralrummet genom katetern.
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att narkosläkaren dröjde. Men i berättelsen finns också det samhandlande »vi«
som också förekom i utdrag 8.3: det är »vi« som »kör andningsövningar« (sats
5), »vi« som frågar efter smärtlindring (sats 8) och »vi« som stålsätter sig för att
»göra det här«, att föda barn (sats 15).

Förlossningen som ett i princip opåverkbart skeende är fortfarande det som
driver berättelsen framåt: David och Denise gör »andningsövningar« för att »hål-
la igen« smärtan (sats 5), och när skeendet blir outhärdligt ber de om ryggbedöv-
ning (sats 7) – de är båda reaktiva i förhållande till förlossningsskeendet, som
framstår som en process som kommer att ha sin gång oavsett vad de gör.

David fortsätter med att berätta om hur han andades ut när narkosläkaren
dök upp:

(8.5)

1 Men sen när den här narkosläkaren kom in
2 då ville jag bara gå ut och gråta ((skrattar till))
3 för då var det så här: »Puh ((andas ut)) nu«, liksom. ((David sjönk här

ihop som om han pustade ut efter en löptävling))
4 Men då tar ju barnmorskan tag i mig
5 »nu håller du i här,« liksom, »du måste hålla i henne nu«.
6 Den barnmorskan var över huvud taget så jävla bra
7 just för att hon kunde liksom dirigera och styra och ställa
8 och det var väldigt skönt att ja, men okej, nu är det någon som talar om

för mig vad det är jag skall göra.
9 Det var otroligt skönt.

Till skillnad från utdrag 8.4, där David och Denise ber personalen om vad de
behöver, framställer här David förlossningsbarnmorskan närmast som en arbets-
ledare som ger honom klara och tydliga order. För David innebar det en lättnad.
Vid ett annat tillfälle under intervjun nämnde David att han fann sin »roll […]
väldigt oklar« och oroade sig för förlossningen. Genom att »dirigera och styra
och ställa« (sats 7) gav hon David något meningsfullt att göra. David menar att
detta var »otroligt skönt« (sats 9). Vad var det som var skönt? Rimligen att han
fann en position i rummet som gjorde honom meningsfull, men här skall heller
inte underskattas att han inte behövde ha kontroll, eftersom barnmorskan hade
kontroll.

David fortsätter sin berättelse med hur förlossningsbarnmorskan bemötte
Denise:

(8.6)

1 Och sen var det häftigt också att se hur den här barnmorskan pratade
med Denise under den här förlossningen

2 det var ju jävligt cool, faktiskt

149



Kapitel 8: Berättelser om förlossningen

3 För Denise, hon hade ju liksom ont som fan då några timmar där på
morgonen

4 och när barnmorskan skulle säga någonting till Denise
5 hon sa det så jävla bra
6 för hon var såhär: »Denise!«
7 Liksom verkligen såhär ((tydlig artikulation)) »Denise, nu lyssnar du på

mig. Nu gör vi det här!«
8 och då såg man att Denise, ja hon hörde det liksom.
9 Men sen har ju Denise sagt att hon hörde ingen[ting]

10 det var det enda hon hörde över huvud taget, det var när barnmorskan
sa »Denise! Nu gör vi det här!«

11 Så jävla snyggt, på något sätt.

Det är värt att notera hur David här framställer Denise. Trots smärtan kun-
de förlossningsbarnmorskan nå ändå nå fram till henne genom ett tydligt och
bestämt tilltal. Denise framstår såsom utlämnad åt förlossningen, det där skeen-
det som omöjligt går att stoppa och som utgör den »nerv« kring vilken Davids
spinner sin berättelse. Men förlossningsbarnmorskan förmår att bryta in i det-
ta skeende och fånga Denises uppmärksamhet. Detta gjorde intryck inte bara på
David, som förefaller rent ut sagt fascinerad, utan också på Denise, som enligt
David inte hörde något annat än just förlossningsbarnmorskans bestämda direk-
tiv.

David avslutar sin berättelse med att ganska kortfattat summera förlossning-
ens utfall:

(8.7)

1 Sen hade vi tur då när det gällde hela den här timingen med–
2 för epiduralen kom ju vid nio,
3 och då var Denise tydligen precis på gränsen till hur öppen hon kan

vara för att få epiduralen
4 så det var ren jävla flax.
5 Hade [narkosläkaren] kommit en halvtimme senare så hade hon inte

fått den
6 utan då var det liksom att vara tvungen att köra.
7 Och sen då hamnade den där lite fel så hon fick ta en till
8 men det löste sig.
9 Och allting funkade med alla mediciner och skit också

10 så det gick bra liksom.
11 Och sen gick det rätt snabbt
12 och [sonen] föddes vid elva på förmiddagen eller någonting sånt,
13 halv elva
14 Så det gick bra.
15 Själva förlossningen gick skitbra.
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Med »själva förlossningen« menar David uppenbarligen utdrivningsskedet,
inte hela förlossningsprocessen, och han summerar den i närmast medicinska
termer: ryggbedövningen kom i rättan tid med avseende på hur »öppen« Denise
var (sats 2–6), det krävdes två försök att sätta epiduralkatetern (sats 7–8) och det
fungerade med alla mediciner Denise behövde (sats 9–10). Därefter är det när-
mast ett konstaterande av faktum att sonen föddes (sats 11–13) och att »själva
förlossningen gick skitbra« (sats 15). Det ger intrycket av att här finns inget sär-
skilt att berätta, här löpte allting på som förväntat, här finns ingen diskonkordans
som föranleder ett berättande (se avsnitt 3.1.6 på sidan 63).

Om man tar ett steg bakåt kan man nu betrakta Davids berättelse om för-
lossningen i sin helhet. Han inledde med hur förlossningen »kom som en över-
raskning« under en vistelse på en skärgårdsö, en dramatisk och skickligt berät-
tad berättelse som fann sin upplösning i ankomsten till förlossningsavdelning-
en (utdrag 8.1 till 8.3). Väl där arbetade David tillsammans med Denise för att
»hålla igen« värksmärtorna, en berättelse där ett handlande »vi« delvis utgjorde
berättelsens protagonist (utdrag 8.4. Därefter försvinner detta »vi« och berättel-
sen kretsar i stället kring förlossningsbarnmorskan som kan »dirigera och styra
och ställa«; David uppskattar att någon talar om för honom vad han skall göra,
ochDenise tycks försvinna in i något slags »förlossningsdimma« av smärta, nåbar
endast för förlossningsbarnmorskan (utdrag 8.5 och 8.6). På detta följer alltså av-
slutningen, som ganska raskt summerar hur slutskedet på förlossningen förlöpte
(utdrag 8.7).

Davids berättelse behöver läsas mot bakgrund av hans i övrigt mycket kri-
tiska hållning till mödrahälsovården (se kapitel 6). Han säger bland annat att
»har väldigt svårt för barnmorskor över huvud taget« och därför är det av särskilt
intresse att notera hur David framställer förlossningsbarnmorskan, »den första
barnmorskan som [han] egentligen fick något slags respekt för« som han uttryc-
ker det. Centralt för denna respekt tycks vara hennes sätt att ha kontroll över vad
somhände i förlossningsrummet, hur hon kunde dirigera David och därmed dels
ge honom något »vettigt att göra«, dels befria honom från nödvändigheten av att
själv ha kontroll. Över huvud taget framställer David personalen som förloss-
ningsavdelningen i positiva ordalag: förlossningsbarnmorskan som arbetsledare
(utdrag 8.5) och narkosläkaren som given medicinsk expert (utdrag 8.4).

Davids berättelse kan också betraktas med utgångspunkt i begreppen posi-
tionering och subjektspositioner (se avsnitt 4.6). I händelserna kring vistelsen på
skärgårdsön och hans agerande för att så snabbt som möjligt komma in till för-
lossningsavdelningen (utdrag 8.1 till 8.3) är Davids positionering gentemot mig
som intervjuare mest påtaglig: han framstår som autonom, rationell och hand-
lingskraftig, som i någon mening manlig. Därmed inte sagt att David har för av-
sikt att framstå som manlig – av de pappor är David trots allt den som tydligast
ger uttryck för tanken om det könsirrelevanta föräldraskapet (se avsnitt 6.2) –
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men med just den här berättelsen positionerar han sig i linje med en välbekant
variant av maskulinitet.3

När berättelsen når fram till händelserna på förlossningsavdelningen är det
två positioner som är tydliga: å ena sidan positionerar David sig som en del av
ett »vi« där förlossningen är en gemensam angelägenhet och där detta »vi« po-
sitioneras gentemot barnmorskor och narkosläkare (utdrag 8.4); å andra sidan
positioneras David av barnmorskan som en hjälpande hand, någon som kan hjäl-
pa Denise genom förlossningen – en position som David tacksamt accepterar
(utdrag 8.5) och som innebär att David och barnmorskan positioneras gentemot
Denise (utdrag 8.6).

Slutligen kan det vara värt att notera att David inte berättar något om hur
det var för honom när sonen väl föddes (se utdrag 8.7), hur det var att hålla sin
son i famnen första gången, om han upplevde någon glädje, om han blev lättad,
om han grät – över huvud taget ingenting av det pappor förväntas uppleva i för-
lossningsrummet (detta återkommer jag till när jag beaktar Anders berättelse i
avsnitt 8.9). I början av berättelsen framställer David sig själv som den aktiva
protagonisten som handlar för att uppnå ett nödvändigt mål, nämligen att se till
att Denise kommer till förlossningen (utdrag 8.1 till 8.3). Väl där framställer sig
David som den som samhandlar med Denise i andningsövningar och i interak-
tion med personalen (utdrag 8.4). Därefter låter han oss förstå lite av vad han
upplever – han blir lättad, han vill gråta, han tycker det är skönt att barnmorskan
dirigerar – och framställer sig som den som följer barnmorskans direktiv. Efter det
avslöjar inte David något mer om sig själv och sina upplevelser. Huruvida David
väljer att inte berätta om detta under intervjun, eller om det inte finns något att
berätta, är förstås omöjligt att avgöra.

8.2 »Det är ju som ett töcken det där på något sätt«

Filips berättelse om förlossningen har en något mindre dramatisk inledning än
Davids:

(8.8)

1 Berätta om förlossningen.
2 Första värkarna kom sent en kväll
3 och vi åkte in
4 och hon hamnade då i ett såntdär första bedömningsrum
5 och nej, men värkarna hade inte riktigt kommit igång
6 så att »nja, inte riktigt bra«.
7 Så att då fick vi åka tillbaka hem,

3 SeMargaretWetherell ochNigel Edley, »NegotiatingHegemonicMasculinity: Imaginary Positions
and Psycho-Discursive Practices«, Feminism & Psychology 9, nr. 3 (1999): 335–356.
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8 hon fick något slags tabletter, faktiskt värkhämmande då
9 och så lite sovpiller och så för att hon skulle orka sova sig igenom dom

här förvärkarna
10 och jag somnade då som en stock när vi kom hem
11 och dom där förvärkarna fortsatte sen faktiskt i ett dygn innan vi åkte

in igen,
12 och då tyckte dom inte heller att värkarna var riktigt sådär kraftfulla

som dom behöver vara för att man skall kunna betrakta det som att
förlossningen verkligen har kommit igång.

Filips berättelse skildrar något som förekommer i flera av de berättelser jag
fått ta del av och som förmodligen är ganska vanligt, nämligen att det gravida
paret beger sig iväg till förlossningsavdelningen, men barnmorskan gör bedöm-
ningen att föderskan ännu är i latensfas och att det är bättre för henne att avvakta
hemma. I Filips berättelse sker detta två gånger. Första gången är barnmorskan
blott underförstådd som den som tar emot Filip och Frida och gör bedömningen
att de bör åka hem och avvakta (sats 4–6). Andra gången döljer sig barnmorskan
bakom ett anonymt »dom« som inte tycker att »förlossningen verkligen kommit
igång« (sats 12).

Förlossningsbarnmorskan, eller förlossningsbarnmorskorna, framställs här
som experter på kvinnokroppen. Varken Frida själv eller Filip kan bedöma hur
långt gången förlossningen är, trots att det är ett skeende som sker i Fridas egen
kropp. Likt Davids berättelse (avsnitt 8.1) framträder förlossningen som ett bio-
logiskt, kroppsligt skeende som inte går att påverka – och här behövs också ex-
pertkunskap för att bedöma hur långt och hur väl detta skeende fortskrider.

Filip använder ofta »vi« som berättelsens subjekt – det var »vi« som åkte in
till förlossningen, »vi« som fick åka hem igen, och »vi« som åkte tillbaka efter
att förvärkarna hållit på ett dygn. Det var visserligen »hon« som blev undersökt
och fick tabletter med sig hem (och »jag« som »somnade som en stock«), men så
länge berättelsen inte rör den gravida kvinnokroppen är det en vi-berättelse med
ett sammansmält, upplevande vi-subjekt.

Andra gången de åkte in till förlossningsavdelningen insisterade Frida på att
få stanna:

(8.9)

1 Min fru vägrade åka hem igen,
2 hon sa »i helvete heller, jag vill vara kvar här«,
3 så då hamnade vi i nå’ vilorum, sidorum där på något sätt.
4 Hon fick ytterligare något värkhämmande och sömnpiller
5 och sådär
6 Var det en kamp ni behövde få ta för att få stanna kvar?
7 Ja, det var det litegrann.
8 Först då för henne men den var ganska lätt,
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9 där tyckte dom att »ja, men visst, du har varit inne en gång tidigare så
att det borde inte vara jätte-jättelångt bort ändå så du kan få stanna här
på något sidorum här«.

10 Men mig skulle dom ju skicka hem
11 vilket både jag och min fru bara »är ni helt galna?«
12 Alltså vad, skall jag åka hem?
13 Tänk om det blir ett jättesnabbt förlopp,
14 det är ändå en halvtimme nästan till sjukhuset hemifrån mig
15 och vad som helst kan hända, telefonavbrott, mobiltelefon funkar inte,

whatever liksom,
16 finns inte en chans att jag åker hem.
17 »Jamen vi har inte rum för det.«
18 Jamen ta hit en stol.
19 Hur svårt kan det vara?
20 Liksom… herregud.
21 Så det var en ganska, tycker jag, såhär märklig upplevelse,

Fridas bestämda önskan att stanna kvar på förlossningen kan förstås som ett
uttryck för oro, för otålighet, för många saker, men det kan också ses som ett
ifrågasättande av barnmorskans (eller barnmorskornas) bedömning i utdrag 8.8.
Här möter två olika slags »expertkunskap« varandra: å ena sidan barnmorskans
medicinska kunskap om förlossningsförlopp, å andra sidan Fridas kunskap om
den egna, levda kroppen. Frågan som väcks är vem som är expert och i vilket avse-
ende denne är expert: Frida, vars kropp det handlar om, eller barnmorskan, som
besitter medicinsk expertkunskap om kvinnokroppar och förlossningar i allmän-
het. Detta är en fråga som väcks också i Carls och Eriks berättelser (avsnitt 8.3
respektive 8.4).

När jag specifikt frågar Filip om det var problem att få stanna kvar på förloss-
ningen, förtydligar han att Frida fick stanna kvar utan större åthävor (sats 8–9),
medan det krävdes ett inte oansenligt mått av övertalning för att han själv skulle
få stanna kvar. För Filip förefaller det fullständigt självklart att också han skall få
stanna på förlossningsavdelningen, allt annat förefaller befängt. Varken han eller
Frida förstår vilka motiv personalen har att skicka hem honom.

Barnmorskan (eller barnmorskorna) han ha haft många skäl. Till att börja
med gjorde barnmorskan att Frida ännu var i latensfas och alltså inte i aktivt
värkarbete – annars hade hon tilldelats ett förlossningsrum. Barnmorskan kan
ha velat reservera den platsen för en eventuell föderska som faktiskt var i aktiv
fas. Förlossningsavdelningen kan ha varit fullbelagt eller underbemannad. Per-
sonalen kan ha varit stressad och barnmorskan kan ha gjort bedömningen att
det skulle ha oroat Frida än mer. Barnmorskan kan ha oroat sig för att både Frida
och personalen skulle bli otåliga och försöka forcera förloppet – och så vidare.
När Frida insisterade på att få stanna, beredde de henne likväl plats. Att barn-
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morskan sedan uppmanade Filip att åka hem, berodde rimligen på att det var ont
om plats på förlossningsavdelningen – inte att de ville hindra honom från att vara
med vid sitt barns födelse. Men för Filip var detta likväl otänkbart, inte minst för
att det då fanns en risk att han inte skulle hinna eller vara onåbar (sats 13–15).

Filip fortsätter att berätta i »vi«-form. Frida vill stanna kvar på förlossningen
och vägrar åka hem, vilket får konsekvenser för »oss«: det är »vi« som »hamnade
i något vilorum« (sats 3). Visserligen är det, liksom tidigare, »hon« som får yt-
terligare tabletter (sats 4), något annat vore givetvis märkligt, men denna strävan
att berätta om vad »vi« gjorde och upplevde är, menar jag, väl värd att uppmärk-
samma. Det orimliga i tanken att låta Frida stanna på förlossningen och skicka
hem Filip kan förstås som ett hot mot just detta »vi«. Om förlossningen är något
som angår »oss«, Filip och Frida, oaktat det faktum att det är Frida som är gra-
vid och föder barnet, är det inte konstigt att personalen för dem framstår som
»galna« (sats 11) när de vill skicka hem Filip. Han ger själv uttryck för liknande
tankegångar:

(8.10)

1 Återigen det där att man som man inte riktigt ändå är med.
2 Och visst, jag kan förstå det är kvinnan som gör allt jobbet vid förloss–
3 eller liksom det rent fysiska jobbet vid en förlossning,
4 jag kan förstå det,
5 det går vi män aldrig igenom
6 så att visst, på sätt och vis,
7 men jag tycker samtidigt att signalen från alla överallt är ändå att man-

nen spelar en stor roll vid en förlossning,
8 att man skall vara med,
9 stötta, hjälpa, coacha, pusha,

10 alla dom här sakerna
11 och då tycker jag det är jättemärkligt att man delar upp det så då
12 att nä, då skall hon ligga där
13 och ha liksom förvärkar
14 och gå på något piller
15 och ligga i något sidorum
16 och jag skall åka hem,
17 jag fattar inte det,
18 varför skulle inte jag kunna få vara där bredvid henne även då?
19 Det var helt sinnessjukt tycker jag.
20 Så vi vägrade.
21 Så jag hittade någon jävla stol där och satt mig bredvid.

Filipmenar att han borde ha fått stanna hos Frida på förlossningsavdelningen,
i mer generella termer att mannen skall kunna vara tillsammans med kvinnan
under hela förlossningsskeendet. Hans argument är att eftersom »alla överallt«
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påtalar att mannen har stor betydelse för kvinnan under förlossningen, borde han
också få vara tillsammans med henne, trots att det de facto är kvinnan som föder
barnet. Av detta följer implicit: eftersom barnmorskan eller barnmorskorna på
förlossningsavdelningen ville skicka hemhonom, handlar de i stridmed vad »alla
överallt« hävdar, inklusive de själva. Om detta är en riktig tolkning, menar Filip
med andra ord att barnmorskorna använder dubbla måttstockar.

Notera för övrigt hur Filip korrigerar sig själv, från »kvinnan som gör allt
jobbet« (sats 2) till »det rent fysiska jobbet« (sats 3). Med detta bereder han så att
säga plats för mannens betydelse i förlossningen, en plats som inte skulle finnas
om nu kvinnan skulle göra allt jobbet. Samtidigt markerar han att mannen är
sekundär och att det trots allt är hon som föder barnet, inte han. När de pappor jag
intervjuat på något sätt gör anspråk på någonting i samband med förlossningen
(att vara viktiga, att ha upplevt det jobbigt, och så vidare) markerar de samtidigt
på liknande sätt att de är sekundära – alla, utom Isak, vars berättelse återges i
avsnitt 8.7.

Filip generaliserar sig själv och Frida till kategorierna man och kvinna och
bygger sin argumentation därpå (det är av den anledningen jag kursiverat »man-
nen« och »kvinnan« i de två föregående styckena). Det är alltså i egenskap av
att vara just man som Filip menar att han borde få stanna hos Frida på förloss-
ningsavdelningen. Ett sätt att förstå detta är att han i egenskap av man har särskilt
betydelse för kvinnan och (framför allt) det nyfödda barnet, att faderskapet på nå-
got sätt är essentiellt i sammanhanget. Mot bakgrund av det jämställdhetsresone-
mang Filip för vid ett annat tillfälle under intervjun (se avsnitt 6.1 på sidan 116)
menar jag att en rimligare tolkning är att Filip gör frågan om hans närvaro eller
frånvaro på förlossningsavdelningen till en fråga om jämställdhet mellan kvinnor
och män.

Jag skulle dock vilja presentera en alternativ möjlighet, nämligen att det sna-
rare än kön handlar om att mödrahälsovårdens och förlossningsvårdens uppdrag
gäller kvinnan och kvinnokroppen (se avsnitt 1.1). Det är således patienten som är
föremål för förlossningsvårdens intresse, och är resurserna knappa, är det pati-
enten som, om hon insisterar, erbjuds plats på förlossningsavdelningen – övriga
får åka hem. Det var alltså inte för att Filip är man som han inte erbjöds plats på
förlossningen, utan för att det inte är han som är gravid och skall föda barn; det
är inte Filip som är patienten, och han hade inte erbjudits plats även om han hade
varit kvinna, transsexuell, eller något annat.

Men Filips argumentation är inte bara ett principiellt resonemang kring rätt-
visa. I kontrasten mellan Filips önskan att få vara hos Frida (sats 18) och hur han
målar upp en bild av henne såsom ensam och utlämnad åt en opersonlig, me-
dicinsk tillvaro (sats 12–15) finns en underton av vad jag skulle vilja benämna
intimitet. Det är kanske inte i första hand för att uppfylla sin plikt att »stötta, hjäl-

156



8.2 »Det är ju som ett töcken det där på något sätt«

pa, coacha, pusha« (sats 9) som Filip vill vara hos Frida, utan för att förlossningen
är något som angår dem båda i egenskap av blivande föräldrar.

Filip berättade att värkarbetet sedermera tog fart:

(8.11)

1 Och det var jäkligt tur,
2 för att dom där värkarna kom igång rätt snabbt
3 och vi fick liksom kalla på personal
4 och hon blev inrullad sen i dom aktiva förlossningsrummen.
5 Då tog det åtta timmar, tror jag, innan det var klart.
6 Det är ju som ett töcken det där på något sätt,
7 alltså dom där timmarna är ju som inte timmar,
8 det är liksom något slags skeende bara
9 tycker jag alltså.

Liksom tidigare framträder själva förlossningen som ett skeendemed sitt eget
oförutsägbara förlopp, ett skeende till vilket man bara kan förhålla sig reaktivt. I
likhet med Davids berättelse (utdrag 8.7) kan Filips berättelse om förlossningens
slutskede (födelsen eller utdrivningsskedet) snarast karaktäriseras som ett slags
sammanfattning. Framför allt överskrider förlossningsskeendet den narrativa ti-
den (se avsnitt 3.1.2 på sidan 60) där tid representeras som ett förlopp av konse-
kutiva händelser. Det är snarast en slags oordnad tidsrymd – »något slags skeen-
de« som Filip träffande uttrycker det – där det inte finns några tydligt urskiljbara
händelser som berättelsen kan hängas upp på. Detta återkommer jag till i avsnitt
8.11.2.

Det »vi« som så flitigt förekom i utdrag 8.9 förekommer här endast en gång
(sats 3), och berättelsen handlarmer omFilips egen upplevelse under förlossning-
en. Barnmorskan eller barnmorskorna (»personalen« i sats 3) framträder som de
experter på förlossningen man kallar på när detta förlossningsskeende gör sig på-
mint.

Filip reflekterar kring sin egen roll under förlossningen. Filip är journalist (se
avsnitt 2.1) och den »yrkesskada« (sats 6) som han refererar till har således med
hans yrke som journalist (att ta reda på saker, att hålla sig informerad) att göra:

(8.12)

1 Man gör ju det som på något sätt man tror förväntas av en,
2 hjälper och pushar och stödjer och fixar med dricka och mackor och

håller lustgastuber och och… eh…
3 Vi hade ju varit sådär noggranna innan att vi skrivit i något slags sånhär

förlossningsgrej att vi vill ha information
4 hatar att stå liksom utan att veta nånting
5 så jag tog väl lite som min uppgift kanske också sådär
6 lite yrkesskada kanske också
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7 att när dom var in där som hastigast
8 och tittade på några kurvor och humummahumlade om liksomnågon-

ting
9 så liksom ta fasta på det

10 »men vad sade du nu, vad betyder det där och vad betyder det där?«
11 så att liksom både jag och min fru tyckte att vi hade den information vi

behövde för att förstå vad som hände.

Under förlossningen gör Filip, berättelsens protagonist, det han »tror« för-
väntas av honom och det är alltså med ett visst mått av osäkerhet Filip »hjälper«,
»pushar«, »stödjer«, »fixar« och »håller«. Kort sagt, för Filip är det inte självklart
vilken uppgift han har i förlossningsrummet. Det finns också anledning att fråga
sig vems förväntningar Filip försöker leva upp till. Sina egna? Fridas? Barnmors-
kans? Det i förväg formulerade förlossningsbrev som Filip nämner (»förlosnings-
grejen« i sats 3) är inte obetydligt i sammanhanget, utan kan tjäna som den norm
mot vilken såväl föderskan som partnern bedömer hur det går, vad de gör och
vad de inte gör. Detta blir än tydligare i Carls berättelse (avsnitt 8.3).

Det är »vi« som formulerat förlossningsbrevet och det är »vi« som »vill ha
information« (sats 3). Detta kan förstås som att Filip inte agerar helt för sin egen
skull, inte heller på uppdrag av Frida, utan med utgångspunkt i ett gemensamt
»vi« som har en uppfattning om hur »vår« förlossning skall förlöpa. Förstått på
det sättet blir också resultatet av Filips agerande att Filip och Frida »tyckte att vi
hade den information vi behövde« (sats 11). När »dom« (sats 7) var inne i förloss-
ningsrummet och Filip frågade dem om vad det ena och det andra innebar (sats
10), kan det alltså förstås som att det i någon mening är ett »vi« som interagerar
med »dom« – inte »jag«, »jag och hon« eller »jag på uppdrag av henne« – trots
att det bara är Filip som handlar.

Filip fortsatte med att berätta om hur han upplevde själva födelseögonblicket:

(8.13)

1 Alltså det var en komplikationsfri förlossning ändå
2 och flöt ju på bra
3 utvecklade sig liksom som den skulle
4 och sen själva förlossningsögonblicket
5 det är lite såhär töcken för mig även det alltså
6 det är en overklig grej, tycker jag.
7 Det kommer ut ett barn
8 helt liksom ((slår ihop händerna)) sådär
9 så börjar det på något sätt

10 och det är lite svårt att ta in.
11 Och alltså jag kommer inte ihåg så jättemycket detaljer från den första

förlossningen,
12 det var mest bara overkligt, tycker jag.
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13 Kommer ihåg lite mer från bb sen.
14 Men du använde ett ord här i början [av intervjun], »metafysiskt«?
15 Ja, men jag vet inte,
16 det är ju [en] på gränsen till religiös upplevelse liksom,
17 just det där att livet sparkar igång där och då på något sätt,
18 man har ju sett rörelserna i magen och fattar ju liksom konceptuellt att

det finns ett levande barn där inne,
19 men det är ju en annan grej ändå jämfört med att se den där bebisen

alive and kicking utanpå magen liksom,
20 levande där och då med ansiktsdrag och dom där små händerna och

dom där mjuka naglarna,
21 det är ju någonting annat.
22 Jag tycker den är svårbeskrivbar den upplevelsen faktiskt.

I de första tre satserna sammanfattar, eller kanske snarare recenserar, Filip för-
lossningen med ett språkbruk som inte riktigt tycks vara hans eget. Filip besitter
knappast själv kompetensen att göra bedömningen att förlossningen »utvecklade
sig som den skulle«, utan lånar troligen ord från barnmorskan som kommente-
rade skeendet under eller efter förlossningen (minns från utdrag 8.12 att Filip var
noga med att hålla sig informerad). Det medicinska språkbruket tycks så att säga
ha absorberats av Filip som använder det för att begripliggöra sina egna upple-
velser.

För Filip var själva förlossningsögonblicket en upplevelse med drag av »o-
verklighet« som inte riktigt lät sig fångas i ord. De ord han ändå använder i ett
försök att förmedla denna upplevelse sträcker sig långt bortom förlossningsrum-
met. Filip använder ordet »religiös upplevelse« men kanske ett bättre ord är en
numinös upplevelse – den ordlösa upplevelse som följer på mötet med det heli-
ga, med mysterium tremendum et fascinans (»det skrämmande och fascineran-
de mysteriet«): det är livet som »sparkar igång där och då«. Barnet är en person,
med ansiktsdrag, händer, naglar; någon till vilken Filip plötsligt står i en föräldra–
barn-relation – och detta tycks för Filip vara något väsensskilt från det man kan
se på en ultraljudsbild eller känna utanpå magen.

Filip är den enda av de pappor jag intervjuat som berättade att han klippte
navelsträngen:

(8.14)

1 Ehm… så det var liksom klippa navelsträngen,
2 jag minns knappt det,
3 alltså det=
4 =Du gjorde det?
5 Ja, jag gjorde det.
6 Dom bara sa klipp här
7 och jag klippte,
8 jag minns ingen såhär tanke eller känsla
9 eller det är väl mera bildminnen sådär. 159
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Filip framställer navelsträngsklippandet som något barnmorskan tog initiativ
till (sats 6), inte han själv, och det förefaller inte ha varit en särskilt märkvärdig
händelse, åtminstone inte i jämförelsemed förlossningsögonblicket (avsnitt 8.13).
När barnmorskan erbjuder pappan att klippa navelsträngen – och han accepterar
det erbjudandet – antar inte sällan navelsträngsklippandet formen av ett slags
faderskapsrit.4 Andra gånger framstår erbjudandet om att klippa navelsträngen
som något oönskat, meningslöst eller rentav obehagligt.5

Filip avslutar berättelsen med att i korta ordalag summera vad som skedde
efter förlossningen:

(8.15)

1 Och han började ju amma bra direkt liksom och så,
2 dom konstaterade väl liksom snabbt att allt såg bra ut,
3 han hade lite gul i hyn och sådär
4 så vi fick vara en extra dag på bb för [på] grund av det få lite solljus på

sig och sådär,
5 men det var ju väldigt odramatiskt efterspel.

Liksom i utdrag 8.13 sammanfattar Filip vad som hände med utgångspunkt i
barnmorskornas (»dom«) bedömning av situationen. Att det nyfödda barnet var
»lite gul i hyn« tyder på nyföddhetsgulsot, något som är vanligt hos nyfödda och
oftast ofarligt. Som en följd av det förlängdes vistelsen på bb. Här håller inte Filip
isär vad somhände på förlossningsavdelningen och vad somhände på bb: drama-
turgiskt sett är hans berättelse strukturerad kring vad som hände före respektive
efter förlossningsögonblicket – inte efter hur förlossningsvård och eftervård är or-
ganiserade.

(8.16)

1 Min fru var liksom ganska tagen
2 eller inte tagen men medtagen, trött, behövde vila liksom och sådana

där saker,
3 behövde sy och lite så’nt,
4 så då fick ju jag sitta med honom ett tag,
5 det är väl också det klassiska, någonstans,
6 sitta där och inte veta vad fan man skall göra för någonting över huvud

taget.
7 ((intervjuaren skrattar))
8 Men bebisen var ju liksom också då trött och medtagen
9 och gjorde inte så himla mycket,

4 Shirley Näslund, »Att samkonstruera en faderskapsrit: en studie av interaktionen vid klippet av
navelsträngen«, NORMA: Nordic Journal for Masculinity Studies 8, nr. 2 (2013): 168–188.

5Åsa Premberg m. fl., »First-Time Fathers’ Experiences of Childbirth: A Phenomenological Study«,
Midwifery 27, nr. 6 (2011): 848–853.
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10 så det var ju mest man bara satt där i fåtöljen
11 och tittade
12 och försökte ta in… med bebisen på armen.
13 Så att, ja, jag minns inte sådär jätte-jättemycket mer av det faktiskt.
14 Det var mer på bb liksom.

Enligt Filip var förlossningen »komplikationsfri« (utdrag 8.13 sats 1) vilket
står i kontrast till det han nu säger att Frida »sy och lite så’nt« (utdrag 8.16 sats 3).
Detta betyder antingen att barnmorskan behövde göra ett klipp i mellangården
för att skynda på förlossningen, eller att det uppstod bristningar i slidöppning el-
lermellangård. Av Filips berättelse framgår inte bristningens svårighetsgrad,men
eftersom Filip likväl vidhåller att förlossningen var »komplikationsfri« rör det sig
rimligen en lindrig bristning. Lindriga bristningar är vanligt förekommandemen
läker oftast snabbt och orsakar sällan långsiktiga problem.6

Filip beskriver födelseögonblicket som en vad jag alltså skulle vilja benämna
numinös upplevelse (utdrag 8.13) och här satt Filip villrådig och »försökte ta in« –
vad? Filip nämner inte vad det var som han försökte »ta in«, men rimligen hand-
lar det om situationen som sådan: att han har ett barn i famnen som nyss fanns i
Fridas livmoder, att detta barn är hans eget, att han själv nu är förälder och där-
för står i en mycket speciell relation till just detta barn – kort sagt, situationen bär
drag av samma »overklighet« somFilip tillskriver födelseögonblicket (utdrag 8.13
sats 6). Denna upplevelsekaraktär av »overklighet« under och efter födelseögon-
blicket delar Filip med Carl, vars berättelse om förlossningen avhandlas i nästa
avsnitt. För Carl var det först på bb som det »gick upp för honom att han blivit
pappa« (utdrag 8.26 sats 11); Filip är inte lika tydlig med när denna upplevelse
av overklighet gav med sig, men han nämner att han minns mer från bb. Den
poäng jag vill göra här är att »bli förälder« eller »bli pappa« inte nödvändigtvis
sammanhänger med födelseögonblicket.

Liksom Davids berättelse kan Filips berättelse förstås i termer av positione-
ring. Vad jag särskilt vill lyfta fram är hur Filip i sin strävan att göra »det som
[han] på något sätt tror förväntas av [honom]« (utdrag 8.12) söker en position
som gör honom meningsfull i förlossningsrummet. Den position han fann genom
att »hjälpa«, »pusha«, »stödja« och »fixa« handlar om hjälpa Frida genom för-
lossningen, vilket i princip är samma position som David fann. Till skillnad från
David, som föreföll bekväm och given i positionen som den födande kvinnans
stöd, är Filip mera villrådig: han gör det han tror förväntas av honom, men är
inte säker. Detta kan möjligen ha att göra med att David så tydligt positioneras
av barnmorskan och tacksamt accepterar denna position (se utdrag 8.5), medan
Filip förefaller behöva söka efter denna position på egen hand.

6Andelen svårare bristningar hos förstföderskor är 6–7%, andelen lindrigare bristningar har jag inte
funnit siffror på; se Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, Sveriges officiella statistik, hälso-
och sjukvård (Socialstyrelsen, 2015).
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Precis som David positionerar sig Filip också som ett »vi« där förlossningen
är en gemensam angelägenhet. Detta är kanske som tydligast när Filip insisterar
på att också han skall få stanna på förlossningsavdelningen i väntan på att förloss-
ningsskedet kommer igång på allvar (utdrag 8.9 och 8.10). Precis som iDavids be-
rättelse ställs denna »vi«-position mot barnmorskan, som inte positionerar dem
som ett »vi« utan som – om min tolkning är riktig – en födande kvinna som be-
höver ta igen sig inför förlossningen och därför relevant och (något tillspetsat) en
anhörig vars närvaro för tillfället är irrelevant eftersom förlossningen ändå inte
är nära förestående. Den konflikt eller spänning som uppstod när barnmorskan
menade att Filip kunde åka hem kan således förstås som en konflikt rörande sub-
jektspositioner: en »vi«-position där hela förlossningsskeendet är relevant, eller en
»anhörig«-position där blott förlossningens senare skede och födelseögonblicket
är relevant.

8.3 »Jag tror aldrig jag varit med om något så fysiskt och
psykiskt krävande«

I likhet med Filip blev Carl och hans partner Cecilia hemskickade från förloss-
ningsavdelningen några gånger:

(8.17)

1 Vi var ju in och ut på förlossningen ett antal gånger.
2 För jag hade alltid trott såhär
3 att ((suckar)) vattnet går
4 och sen åker man in till förlossningen
5 och sen är det över på någon timme.
6 Heh det funkar ju inte så i verkligheten ((skrattar))
7 De första värkarna började komma strax efter [tidpunkt],
8 och så åkte vi in på förlossningen
9 och sen var det ingenting

10 och så fick vi åka tillbaks.

Carl är, liksom David, en skicklig berättare och han strukturerar sin berät-
telse på ett sätt som gör den intressant och lyssningsvärd. Till skillnad från Da-
vids tydligt strukturerade berättelse ringlar sig Carls berättelse fram händelse för
händelse, varvat med eftertänksamhet och reflektion. Carls berättelse är inte lika
»välförpackad« somDavids och jag som intervjuare ställer också fler klargörande
frågor. Detta är inte så konstigt om det stämmer att jag, enligt Carl, är den »första
[han] pratat väldigt öppenhjärtligt [med] om förlossningen« (se avsnitt 2.5.1).

Carl inleder med ett sammandrag av berättelsen (sats 1) och bjuder sedan på
en anekdot om sin egen naiva förförståelse. Därefter börjar Carl berätta om vad
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som hände, och likt Davids och Filips berättelser (avsnitt 8.1 och 8.2) handlar
berättelsen – med undantag för nyss nämnda anekdot – om »oss«. Precis som i
Filips berättelse är den förlossningsbarnmorska som på förlossningsavdelningen
gjorde bedömningen att det »inte var någonting« underförstådd (sats 9).

Carl fortsatte med att berätta att det kom mycket snö det året och att de gång
på gång fick skotta fram bilen. Hur många gånger de var »in och ut på förloss-
ningen« framgår inte riktigt, men Carl upprepade just den frasen tre gånger. Som
inledning till berättelsen om den sista gången de åkte in bjöd Carl på ännu en
anekdot:

(8.18)

1 a Och sedan den [datum]
2 a då åkte vi in igen.
3 o Då hade det snöat jättemycket
4 o den dagen minns jag faktiskt ganska väl,
5 o hon hade sovit över på förlossningen kvällen innan
6 o och så på dagen hade det snöat jättemycket
7 o och senhade hon fått höra att fysisk aktivitet kunde påskynda processen
8 o så att då fick hon för sig att vi skulle gå och skotta ett par bekantas ga-

rageuppfart som bodde hehe en bit bort.
9 c Så att vi pulsade dit i snön

10 c och satte igång att skotta,
11 e och det funkade faktiskt bra
12 e för värkarna kom igång ordentligt då
13 m även om ((skrattar)) ja hon satte igång att skotta
14 m och sedan kom värkarna
15 r så hon ((skrattar)) ställde sig bredvid
16 r och så fick jag skotta resten själv ((skrattar)).

Av Carls berättelse framgår att han hamnade i en liknande situation som den
Filip beskriver i utdrag 8.9, nämligen att Cecilia fick stanna på förlossningsavdel-
ningenmedanCarl fick åka hem. Till skillnad från Filip verkar Carl dock inte sär-
deles bekymrad över detta, utan nämner det bara som ett faktum. Att det är blott
ett konstaterande framgår också om man studerar hur berättelsen är strukture-
rad enligt Labovs taxonomi (se avsnitt 4.5.3): Carl inleder med ett kort samman-
drag av berättelsen, av vad som komma skall (sats 1–2), därefter en orientering
i tid, rum och situation (sats 3–8), följt av det egentliga händelseförloppet (sats
9–10) varvat med evaluerande kommentarer (sats 11–12), kulminerar i berättel-
sens själva poäng (sats 13–14) och en humoristisk upplösning (sats 15–16). Att
Cecilia sovit över på förlossningen (sats 5) är en del av den givna bakgrund som
är nödvändig för att rätt förstå berättelsens händelseförlopp – men det hör inte
till själva händelseförloppet.
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Skillnaden mot Filips berättelse är avsevärd: i Filips berättelse utgör det be-
fängda i att skicka hem pappan från förlossningsavdelningen berättelsens sens-
moral; i Carls berättelse är det blott ett orienterande faktum på samma nivå som
det faktum att det fallit rikligt med snö. Samma slags händelse – att den gravida
kvinnan får stanna på förlossningsavdelningen i väntan på att förlossningsskeen-
det tar fartmedan partnern skickas hem– förekommer i två helt skilda berättelser
och får därför helt olika innebörd. Trots skillnaden mellan berättelserna förefal-
ler Carl inte på något sätt mindre benägen än Filip att betrakta förlossningen som
något gemensamt, något som angår »oss«. Hur kan det komma sig att hemskic-
kandet från förlossningsavdelningen likväl får så fundamentalt olika innebörd för
Carl respektive Filip? Tänkbara svar skulle kunna vara att det framgick tydligare
för Carl än för Filip att det var lång tid kvar eller att Carl till skillnad från Filip
bodde nära förlossningsavdelningen (Filip anför detta som ett av skälen att inte
åka hem; se utdrag 8.9, sats 14).

I likhet med Filips berättelse framträder också i Carls berättelse den kropps-
liga förlossningsprocessen som ett autonomt skeende till vilket han och Cecilia
bara kan vara reaktiva: de åker flera gånger till förlossningen, men själva förloss-
ningsskeendet har sitt eget förlopp över vilket de har ringa kontroll. Det bästa de
kan göra är att försöka »skynda på processen« med fysisk aktivitet.

(8.19)

1 Efter det så åkte vi in till förlossningen
2 och då konstaterade dom ja, men värkarna börjar komma igång
3 – och vad är klockan då, strax efter fem på eftermiddagen? –
4 men att det var en bit kvar.
5 Hon hade inte öppnat sig så mycket och sådär.
6 Vi fick ett förlossningsrum
7 men dom sa att det kommer inte hända något på ett tag så ni kan ju

göra vad ni vill,
8 så vi strosade runt på ett ganska nedsläckt ((skrattar)) sjukhus.
9 För vi var ju ändå där i juletider så att alla var väl på semester.

10 Det var väl minimal styrka på plats, liksom.

Inledningsvis är Carls berättelse en vi-berättelse: »vi« åkte in till förlossning-
en (sats 1), »vi« fick ett förlossningsrum (sats 6), »vi« strosade runt (sats 8) och
så vidare. Barnmorskan ger berättelsens »vi« råd med utgångspunkt i en fysisk
undersökning av Cecilia (sats 2, 4–5, 7); »hon« i sats 5 syftar i första hand på den
gravida kvinnokroppen, inte på Cecilia som Carls partner och blivande förälder.
Detta får till följd att berättelsens »vi« separeras från den gravida kroppen: Ce-
cilias kropp framträder som något, inte någon: en organism med sitt eget inre
förlossningsförlopp, ett förlopp som dessutom som tarvar barnmorskans expert-
bedömning.

164



8.3 »Jag tror aldrig jag varit med om något så fysiskt och psykiskt krävande«

(8.20)

1 Men sen efter ett tag så kom det igång
2 och det blev ändå ganska långdraget för att…
3 jag tror hon föddes någon gång [tidigt på morgonen] eller något sånt-

där.
4 Och det var en pärs.
5 Jag tror jag aldrig har varit med om något så psykiskt och fysiskt krä-

vande, faktiskt.
6 Fysiskt, på vilket sätt?
7 Man fick ju vara uppe
8 och serva, hämta vatten, värma vetekuddar, massera fötter…
9 alltså mycket sån’t.

10 Alltså, jag satt inte ned många minuter under dom timmarna.
11 Och sen psykiskt så alltså hon hade ju…
12 det gör ju ont att föda
13 och man har ju kanske som svårt som man att fatta, liksom.
14 Det känns ju ändå lite jobbigt att se sin sambo, någon man älskar, fak-

tiskt ha så ont.
15 Så det var jobbigt på det sättet.
16 Och sen var det mitt i natten och jag hade inte sovit på många timmar.

Vi-berättelsen i utdrag 8.19 övergår här, via en kommentar om »det« som
»kom igång« men »ändå blev långdraget«, till en jag-berättelse som handlar om
Carls egen upplevelse av förlossningen (sats 4–5). Denna kommentar skulle med
labovianska termer kunna ses som ett sammandrag som förbereder en komman-
de berättelse om på vilket sätt förlossningen var en »pärs«, men min klargörande
fråga (sats 6) gör det något oklart hur detta sammandrag i så fall förhåller sig till
Carls fortsatta berättande: är det en fortsättning på Carls berättelse om förloss-
ningen som »pärs«, ett svar på min fråga, eller bådadera?

Hur som helst utvecklar Carl innebörden av »fysiskt krävande« med att be-
rätta vad han gjorde för att hjälpa Cecilia (sats 7–10). Carl har en uppgift i för-
lossningsrummet, eller alternativt uttryckt: Carl intar positionen som den som
hjälper Cecilia att föda barn – en position som känns igen från Davids och Filips
berättelser. Samtidigt finns där en tydlig skillnad Cecilia som föder ett barn och
Carl som gör vad han kan för att hjälpa och underlätta: berättelsens »hon« och
»jag« positioneras gentemot varandra i komplementära positioner.

Rimligen måste det ha funnit en eller flera barnmorskor närvarande under
förlossningen, men de har inte fått någon plats i Carls berättelse. Den handlar om
honom själv, om partnern, och om dottern. Förlossningsavdelningens personal
är osynlig och tagen för given.

Carl framställer här Cecilia som både kropp och förkroppsligat subjekt. Det
inledande skeendet (sats 1–3) är rent kroppsligt, ett »det« som Carl observerar,
medan det i hans reflektion kring vad som var psykiskt påfrestande (sats 11–

165



Kapitel 8: Berättelser om förlossningen

14) förekommer någon som genomlider en förlossning. Diskrepansenmellan den
kropp som Carl kan se och den levda kropp som lider synes svår att överbrygga:
för Carl är det »svårt som man att fatta« vad Cecilia i själva verket genomlever
(sats 13) och han kan omöjligt dela hennes smärta. Även om föda barn i någon
mening kan vara något »vi« gör – och detta blir än tydligare i Eriks berättelse (av-
snitt 8.4) – utgör kroppen en given gräns. Denna gräns tycks för Carl innebära
en upplevelse av otillräcklighet:

(8.21)

1 Kan du beskriva den där känslan och kunde du göra något åt den?
2 Det var ju den där känslan av att vara otillräcklig.
3 Vi hade ju som fått rådet av vår barnmorska där på mödravårdscentra-

len att…
4 hon hade sagt att ja, Cecilia kommer att ha jätteont under förlossningen
5 och du får ju vara hennes språkrör liksom.
6 Ni får ju tillsammans beskriva den ideala förlossningen
7 och sen får ni arbeta efter det.
8 Men det försv- ((skrattar)) det försvann ju liksom när det väl var på

plats
9 och ja, vad skall man göra liksom?

10 Vad händer?
11 Så då insåg jag att jag önskade att jag hade läst på ordentligt om förloss-

ningsarbete
12 för jag kom ju dit ganska blank ((lätt skratt))
13 och hade ganska noll koll på vad som sker.
14 Så det var ju liksom känslan av att inte vara tillräcklig.

Liksom Filip och Frida (se utdrag 8.11) har Carl och Cecilia skrivit ett förloss-
ningsbrev, eller, som Carl uttrycker det, »beskrivit den ideala förlossningen« (sats
6). Denna »ideala förlossning« innebar, bland annat, att Carl skulle vara Cecilias
»språkrör« under förlossningen (sats 5), något som han sedermera misslyckades
med (sats 8). Den upplevelse av att vara otillräcklig Carl ger uttryck för (sats 2,
14) har uppenbarligen med detta misslyckande att göra.

Att komma till förlossningen »blank« och ha »noll koll« är dock ingenting
som automatiskt innebär en upplevelse av otillräcklighet. Carl kontrasterar två
händelseförlopp mot varandra: å ena sidan den »ideala förlossningen« där Carl
är Cecilias »språkrör«, å andra sidan det faktiska händelseförloppet där »det för-
svann«. Det är i diskrepansen mellan det det ideala och det faktiska som otill-
räckligheten uppstår. Det är – åtminstone delvis – för att Carl inte handlade så
som han borde ha handlat (förberett sig, läst på, agerat Cecilias språkrör) som
han upplever sig otillräcklig. Om han verkligen kommit fullständigt blank till för-
lossningen (sats 12), utan föreställningar om en »ideal förlossning« där han age-
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rar »språkrör«, hade hans villrådighet kunnat upplevas som något annat än just
»otillräcklighet«.

Här bryter jag som intervjuare in i Carls berättelse och föreslår att det ansvar
att vara Cecilias »språkrör« var ett ansvar som barnmorskan på barnmorskemot-
tagningen lade på honom:

(8.22)

1 Samtidigt då som du på något sätt, utifrån det barnmorskan sade, för-
väntades ta något slags ansvar?

2 Jo, det var ju det, alltså att jag skall ta ansvar
3 här [och] nu skall jag förmedla vad vi vill ha sagt,
4 men den [där] förlossningsberättelsen som man hade skrivit ned på

papper och hade i huvudet,
5 det försvann ganska snabbt,
6 så man: »ja, jag vet inte vad jag skall göra« ((lätt skratt))
7 Var det för att du glömde den eller för att den inte stämde med verklig-

heten eller…?
8 ((suckar)) Ja, det var väl mera såhär att den stämde inte helt med verk-

ligheten,
9 vilket gjorde att den glömdes bara bort liksom.

10 Så jag var stundvis ganska förvirrad, hehe…

Carls och mitt samtal här är ett exempel på hur innebörden av en berättelse
förhandlas fram av samtalsparterna. Carl accepterar visserligen min tolkning att
det skulle handla om ett »ansvar«, men han tycks inte riktigt fastna för ordet utan
upprepar sin formulering från utdrag 8.21, nämligen att »det försvann« och att
han därför hade »noll koll« (utdrag 8.21 sats 13) och »inte visste vad [han] skulle
göra« (utdrag 8.22 sats 6). När jag frågar om »förlossningsberättelsen som man
skrivit ned på papper« (sats 4) försvann för att han »glömde den« eller för att den
»inte stämdemed verkligheten« (sats 6) tar Carl de två påståenden jag presenterar
som alternativ och förbinder dem som ett orsakssamband: »den stämde inte helt
med verkligheten« (sats 8) och därför »glömdes [den] bara bort« (sats 9).

När Carl talar om detta förefaller han förlägen eller besvärad: den passiva
formen (»det försvann« och »den glömdes bort« i stället för »jag glömde«; sats
5, 9), de små, nervösa skratten (sats 6, 10), suckandet (sats 8) – alla dessa små
markörer är förstås än tydligare på ljudupptagningen. Denna förlägenhet gör att
Carl framstår som ångerfull, att han är en aning besvärad över att tala om det för
att han önskar att han hade gjort annorlunda.Men detta repareras i fortsättningen
på Carls berättelse:

(8.23)

1 Och ((dricker kaffe)) det var lång och utdragen process.
2 Och sen… ja, tidpunkter vet jag inte så noga,

167



Kapitel 8: Berättelser om förlossningen

3 men det står säkert någonstans i någon journal,
4 men det bestämdes i alla fall att dom skulle sätta in epidural.
5 Men för att göra det så skall dom väl…
6 måste göra en sådan där…
7 en speciell läkare, vad heter det?
8 Narkosläkare?=
9 =Narkosläkare måste komma

10 och det verkar bara finnas en eller två stycken som jobbar just då.
11 Och han kom
12 och var überstressad,
13 för jag antar att han skulle vara på fem olika ställen samtidigt helst,
14 och sen…han var inte från Sverige heller ursprungligen, så hans svens-

ka var ju lite småknagglig
15 och han var stressad,
16 vi var stressade,
17 han ville bara sätta in fort som attan
18 och sen bort, liksom, till nästa patient.
19 Då faktiskt röt jag till ordentligt,
20 det minns jag,
21 »men fan, lugna ner dig nu«, liksom såhär,
22 för han ville bara in med den,
23 sätta in nålen och sen sticka.
24 Men min sambo var inte riktigt redo för det
25 och jag sade att »men nu, nu får du fan lugna ner dig«, såhär,
26 »när min sambo är redo, då kan du göra det, du får vänta tills dess«.
27 Och [han sade] »((mumlande)) jaja«,
28 då lugnade han faktiskt ned sig litegrann
29 men han stod liksomoch »badu-dudu-dudu ((nynnar sång som antyder

otålig väntan))« ((lätt skratt))
30 och så stoppade han in den, epiduralen.

Carl framställer narkosläkaren som stressad, otålig och enbart intresserad av
den rent medicinska uppgift han hade för handen: att lägga ryggbedövningen.
Att Cecilia inte var »riktigt redo« uppmärksammade han inte. Om det berod-
de på att narkosläkaren var stressad (sats 15), att Carl och Cecilia var stressade
(sats 16), eller båda, eller kommunikationssvårigheter eller skillnader i kulturellt
betingade signaler (sats 14) är svårt att säga, men det är lätt att få intrycket att
narkosläkaren var likgiltig inför Cecilias behov. Detta öppnade möjligheten för
Carl att vara det »språkrör« för Cecilia som han misslyckades med i utdrag 8.21:
han »röt till ordentligt« (sats 19–21, 25–26) och såg därmed till att narkosläkaren
uppmärksammade att Cecilia inte var »riktigt redo« (sats 27–30).

Berättelsen i utdrag 8.23 tjänar som ett slags korrektiv till utdrag 8.21, somom
Carl ville säga »okej, jag misslyckades med min uppgift att vara Cecilias ›språk-
rör‹ när jag glömde den ›ideala förlossningen‹, men när narkosläkaren kom, då

168



8.3 »Jag tror aldrig jag varit med om något så fysiskt och psykiskt krävande«

gjorde jag det« (Carl betonar själv ordet »då« i sats 19). Detta får betydelse för
hur Carl som person uppfattas. Utan korrektivet i utdrag 8.23 skulle Carl fort-
farande framstå som ångerfull men med goda avsikter, men nu framstår han i
större utsträckning som den man han borde vara: den som beskyddar och värnar
kvinnans behov under förlossningen.

Föreställningen att mannen under förlossningen skall värna kvinnans intres-
sen förtjänar en kommentar. Även om Carl gör gällande att detta var ett ansvar
som lades på honom av barnmorskan på barnmorskemottagningen, är den själv-
klarhet med vilken den framträder i Carls berättelse påfallande, nästan som det
voremannens »naturliga« roll i förlossningsrummet. Detta förefaller vara en vida
spridd föreställning i dagens Sverige,7 menden är i själva verket alltigenomkultu-
rell. Barnafödsel har historiskt sett varit en angelägenhet reserverad för kvinnor,
också i Sverige, och är det fortfarande i stora delar av världen.

Epiduralbedövningen fungerade dock inte riktigt som planerat:

(8.24)

1 Och så fick hon även sånhär värk- …
2 vad heter det?
3 Epiduralen hämmar väl värkarna på något sätt så att dom måste stoppa

in något värk- …
4 vad heter det?
5 Jag vet vad du menar.
6 Ja värkstimulerande, liksom.
7 Ja.
8 Det visade sig då i efterhand att dom hade kopplat fel,
9 inte inne i ådern,

10 utan direkt i en muskel.
11 Det gjorde ju att processen blev ännu mer utdragen på grund av det.
12 Och sen hade Cecilias arm svällt upp till dubbla storleken,
13 för att det där gick ju bara rakt ut i muskeln och det samlades där.
14 Så att i efterhand så var väl ingen av oss särskilt nöjdmed själva förloss-

ningen,

I likhet med David (utdrag 8.7) och Filip (utdrag 8.15) använder Carl medi-
cinska termer för att klargöra innebörden av det som hände under förlossningen,
men till skillnad från dem använder han inte de medicinska termerna lika na-
turligt och obehindrat: han trevar sig fram innan han finner ordet »värkstimule-
rande« (som i själva verket är ett dropp med hormonet oxytocin) och använder
uttrycket »koppla fel« för vad som troligen handlade om att oxytocinet ansam-
lades utanför blodkärlet som venkatetern satt i (men det är inte ovanligt, det är

7 Som exempel kan nämnas att det är så pappor själva uppfattar sin roll under förlossningen, se
Premberg m. fl., »First-Time Fathers’ Experiences of Childbirth«.
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inget större problem, det säger inget om barnmorskans kompetens och det gick
hur som helst inte in i en muskel). Här, mer än i Davids och Filips fall, är det tyd-
ligt att Carl tillägnat sig (eller fortfarande tillägnar sig eftersom orden tycks falla
på plats samtidigt som Carl berättar) den medicinska professionens terminologi
för att göra händelseförloppet begripligt.

Carls berättelse i utdrag 8.24 har mer karaktären av förklaring än berättel-
se. Visserligen finns här tre händelser – det värkstimulerande droppet som inte
fungerade som önskat, förlossningsprocessen som blev mer utdragen och armen
som svällde upp – men dessa är förbundna i ett orsakssamband, inte berättelsens
karaktäristiska förbindelser av handlande (se kapitel 3, avsnitt 3.1.1). Detta gör att
utdrag 8.24 snarast får karaktären av ett slags sammanfattning av förlossningens
slutskede: den blev »ännu mer utdragen« (sats 11) på grund av det värkstimule-
rande droppet.

I berättelsen figurerar »dom« som »kopplade fel« ochCecilia, eller rättare sagt
den kropp som blev utsatt för »felkopplingen«. I slutet (sats 14) växlar berättel-
sen till ett »vi«: det är »vi« som är missnöjda med själva förlossningen. Återigen
framträder här förlossningen som någonting som angår båda föräldrarna.

Carl nämner att både han och Cecilia var »missnöjda« med förlossningen,
och av sammanhanget tycks denna missnöjdhet ha att göra med det värkstimule-
rande droppet som Carl uppfattar som ett misstag av personalen. Så långt kom-
men i berättelsen förefaller detta inte ha varit så allvarligt, men av fortsättningen
framgår att förlossningen var riktigt jobbig för Cecilia, som fick stödsamtal, men
också för Carl själv:

(8.25)

1 Och min sambo mådde nog ganska psykiskt dåligt efter det också
2 men hon fick ju som ändå ganska bra…
3 man får ju vara till kurator efter [förlossningen]
4 man har ju rätt till det
5 och det gjorde hon.
6 Inte jag, dock.
7 Kändes kanske som en dum idé såhär i efterhand ((lätt skratt))
8 [jag] borde kanske gått dit jag också.
9 Varför då?

10 Bara prata av sig.
11 Ja, framför allt prata av sig själv, kanske.
12 Ja, alltså för min sambo gick ju dit
13 och hon ville ju att jag skulle följa med också någon gång såhär
14 men att det blev aldrig av.
15 Varför vet jag inte.
16 Men såhär i efterhand känns det ändå [som om det hade varit] bra i om

man hade gått dit själv.
17 Du sa vadå? Att det hade…?
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18 Det hade nog känts bra om jag hade fått gå dit själv
19 men det verkar som att det får man nog inte göra som pappa.
20 Det är nog inte riktigt lika självklart som en mamma liksom.

Här talar Carl inte om »vi«, utan om »hon« som sökte samtalsstöd hos en
kurator och »jag« som, åtminstone såhär i efterhand, själv hade velat gå dit, men
inte gjorde det. Han säger också att »hon ville att jag skulle följa med«, inte att »vi
skulle gå dit tillsammans«. Stödsamtal efter förlossningen förefaller vara något
som Carl uppfattar som något man gör individuellt, inte tillsammans; här är inte
längre förlossningen någonting som angår oss.

Hur kommer det sig att graviditet och förlossning, som i detta och föregå-
ende kapitel framträder som en angelägenhet för båda föräldrarna, för Carl inte
tycks gälla efterdyningarna av en »negativ« förlossningsupplevelse? Carl har upp-
fattat det som att man »nog inte får göra det som pappa« (sats 19) och antyder
därmed att det har att göra med att han är man. Det kan dock lika gärna handla
om en föreställning om barnafödandets kroppslighet: det är den kvinna som fött
barnet som har anledning att få samtalsstöd, och eftersom det inte är Carl som
fött barnet, har han heller ingen anledning att få samtalsstöd. Att det »inte är li-
ka självklart som för en mamma« (sats 20) handlar då inte om kön, utan om en
distinktion mellan den kvinna som är gravid och föder, och den person som inte
gör det – oavsett dennes kön. Observera att detta är en problematisering av vad
Carl uppfattar gälla inom mödrahälsovård och förlossningsvård (sats 19). Hade
han verkligen frågat, hade han knappast nekats samtalsstöd.

Med övergången från utdrag 8.24 till utdrag 8.25 lämnar Carl förlossningen
och berättar i stället om vad som hände efter förlossningen. Vad som sticker ut
är vad Carl inte berättar: han nämner inte med ett enda ord hur han upplevde
själva födelseögonblicket, hur det var att se sitt barn för första gången, att hålla
sin nyfödda dotter i famnen, och så vidare. Kanske var inte födelseögonblicket en
så avgörande eller omvälvande händelse för Carl? Det är svårt att veta, eftersom
han ingenting berättar om det: hans berättelse om förlossningens slutskede do-
mineras av ryggbedövningen och det värkstimulerande droppet som inte hade
avsedd effekt (utdrag 8.24). Däremot var det en överväldigande upplevelse när
han dagen efter åkte in till bb för att träffa Cecilia och deras nyfödda dotter. Carls
berättelse om hur han fick åka hem från bb avhandlas i kapitel 9 (avsnitt 9.3) men
här följer hans berättelse om denna upplevelse:

(8.26)

1 Men sen vaknade jag då liksom,
2 eller dom ringde från bb och sade att Cecilia ville att jag skulle komma.
3 Så då var det bara att snabbt ta en dusch och åka dit.
4 Och så åkte jag dit

— — —
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5 och det var först då
6 då hade den fått smälta litegrann
7 man hade sovit några timmar
8 och då fick man träffa sitt barn på riktigt kändes det som.
9 Och jag minns faktiskt så väl när…

10 det var först då det gick upp för mig att jag har blivit pappa.
11 Då ringde jag min andra bästa kompis eller vad jag skall säga, en annan

god vän liksom,
12 och det var mitt i det samtalet, när jag ringde bara [kompisen]
13 »jag har blivit pappa«
14 »ja, men grattis«
15 och sen, då kom det, allting,
16 så jag började stortjuta ((lätt skratt))
17 jag satt och ((snyftar, hulkar och säger något helt otydbart))
18 jag satt sådär liksom,
19 och [kompisen] bara »alltså jag hör dig lite dåligt, är det dålig mottag-

ning?«
20 Bara ((med överdriven gråtröst)) »ja, ja, jag ringer sen«, sade jag,
21 klick.
22 Det var just då jag faktiskt insåg alltså jag har blivit pappa,
23 jag sitter med en jättefin dotter i min famn
24 och då kändes allting bra igen
25 och det var väl kanske då man började inse liksom att
26 eller man bara–
27 jag förträngde nog bara bort förlossningen
28 att fokusera på [att] jag har en jättefin dotter i famnen
29 och ja, man började fokusera på det i stället.

Efter förlossningen var Carl utmattad efter att ha varit med om en, som han
benämner det, »ganska traumatisk upplevelse« (utdrag 9.3 på sidan 197). Tillbaka
på bb, men dottern i famnen, sker ett slags perspektivskifte i Carls berättelse: här
träder det »traumatiska« i bakgrunden och lämnar plats för Carl och hans dotter.
Dottern figurerar som subjekt, som någon, i berättelsen i och med att han inte
bara höll henne i sin famn, han fick också för första gången »träffa sitt barn«.

Omman betraktar Carls berättelsemed utgångspunkt i begreppen positione-
ring och subjektspositioner, framträder i utdrag 8.19 och i viss mån också utdrag
8.24 den »vi«-position och i utdrag 8.20 den »jag-hjälper-henne«-position som
vid det här laget är bekant från Davids och Filips berättelser (avsnitt 8.1 respek-
tive 8.2). I utdrag 8.22 och 8.23, där Carl skulle agera Cecilias »språkrör« (utdrag
8.21 sats 5), framträder en ytterligare en för partnernmöjlig position att inta i för-
lossningsrummet. Denna »språkrörsposition« är lik »vi«-positionen i det avseen-
det att föderskan och partnern positioneras gentemot förlossningsbarnmorskan
och övrig personal, men den skiljer sig på så sätt att det inte finns ett gemen-
samt »vi«. »Språkrörspositionen« innebär snarast en position mellan föderskan
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och förlossningsbarnmorskan, den som skall tala för föderskan om hon själv inte
är förmögen att göra det. Carl söker själv denna position i förlossningsrummet,
men det är samtidigt en position som han anvisats av barnmorskan på barnmors-
kemottagningen och som kodifierats i förlossningsbrevet.

8.4 »Och så stod vi där och gungade och hade kontroll«

Erik är pappa till fyra barn. Den tredje förlossningen, berättar han, var speciell,
för »där var vi med, där gjorde vi det tillsammans på ett helt annat sätt«. Jag bad
honom att berätta mer om just den förlossningen:

(8.27)

1 Kan du berätta lite mer om den tredje gången?
2 Nämen det började med att jag satt ((skrattar till)) i ett lönesamtal med

en av mina medarbetare
3 och så ringer Elisabeth [och säger att] nu är det dags att komma hem

((skrattar till))
4 så jag fick avbryta
5 och sen cykla iväg
6 då cyklade jag hem
7 men det var i ganska god tid
8 och då kom min mamma och tog hand om killarna sen.
9 Så vi åkte in

10 men blev faktiskt hemskickade
11 för dom tyckte att nej men det är för lite, ta det lugnt.
12 Men vi åkte i stort sett hem och bara vände
13 och packade om väskorna
14 och Elisabeth sa nej men dom har fel, det är på gång
15 så att vi åkte in senare på kvällen
16 då hade mamma och pappa redan tagit killarna så att vi var ensamma

hemma där
17 och tror banne mig till och med att vi hann äta någonting lite hemma
18 och sen så åkte vi tillbaks in igen
19 och så kom vi in, kan ha varit nio, tio någonstans
20 och så fick vi ett rum och kom i ordning
21 och så stod vi där och tittade just hur mörkret lade sig över stan
22 och gungade
23 och hade kontroll.
24 Sen är hon född
25 ja, vad är det?
26 tjugo i ett på natten eller något såntdär
27 och allt gick jättebra
28 så då fick vi sova där i lugn och ro på förlossningsrummet några timmar
29 och sen så fick vi åka ner till vårt hotellrum där.
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Medundantag för inledningen (sats 1–8) och Elisabeths kommentar att barn-
morskorna gjort en missbedömning (sats 14) handlar Eriks berättelse om vad
»vi« gjorde. Davids, Filips och Carls berättelser (avsnitt 8.1, 8.2 respektive 8.3)
började som vi-berättelser som allt eftersom förlossningen skred framåt övergick
i jag-berättelser, ett »jag« som i någonmening befann sig vid sidan om det centra-
la skeendet, förlossningen: David som tacksam lät sig dirigeras av barnmorskan
(utdrag 8.5), Filip som hjälpte, pushade, stöttade, fixade och allt annat som han
trodde förväntades av honom (utdrag 8.12) och Carl som servade, masserade,
hämtade vatten, värmde vetekuddar och så vidare (utdrag 8.20). Erik, däremot,
berättar om vad de gjorde gemensamt, som om förlossningen var något han var
lika delaktig i som Elisabeth.

I kontrast till allt det David, Filip och Carl gjorde, som hade som mål att på
ett eller annat sätt bistå kvinnan som föder, har verksamheten att »gunga« (sats
22–23), som Erik och Elisabeth gjorde, inget särskilt mål eller syfte. Att »gunga«
är en aktivitet där målet är aktiviteten i sig själv, eller rättare sagt: gunga är något
man gör med kroppen, och målet är kroppen i sig. Gungandet är visserligen ett
sätt att föra förlossningen framåt och det hjälper också fostret att hamna i rätt
position – men kroppen är här både mål och medel. Märk väl att detta är något
»vi« gör i Eriks berättelse (sats 21–23). Erik gör inte något för Elisabeth, han gör
något tillsammans med henne, som om de hade en gemensam kropp. Det förefaller
inte långsökt att detta har något att göra med den upplevelse av kontroll som Erik
ger uttryck för – något som han är helt ensam om av de pappor jag intervjuat.

Eriks vi-som-gungar-och-har-kontroll har sin parallellDavids vi-som-kör-and-
ningsövningar (utdrag 8.4) i den bemärkelsen att det är ett »vi« som gör någonting
gemensamt kroppsligt. Skillnaden är dock att Davids berättelse så småningom
övergår i en »jag«-berättelse där David gör vad han kan för henne, medan Erik
fortsätter att berätta i »vi«-form – eller rättare, efter att Erik berättat om hur han
och Elisabeth »gungade och hade kontroll« summerar han utfallet av förlossning-
en (från »sen är hon född« i sats 24).

Davids, Filips, Carls och Eriks berättelser är, dramaturgiskt sett, strukture-
rade på likartat sätt: (1) någon form av form av inledning eller prolog om hur
förlossningsskeendet startar och de blivande föräldrarna förr eller senare kom-
mer till förlossningsavdelningen, (2) en eller två enskilda händelser utvalda från
ett förlopp som ofta sträcker sig över åtskilliga timmar, samt (3) en avslutning
som summerar utgången, som regel i medicinskt–tekniska termer (konsekven-
serna av detta återkommer jag till i avsnitt 8.11.2). Eftersom den händelse Erik
valt ut handlar just om hur han och Elisabeth gör något gemensamt, framstår hela
förlossningen som något gemensamt, som något »vi« gjorde – vi födde barn.

I likhet med Filip och Frida (utdrag 8.8) och Carl och Cecilia (utdrag 8.17)
blev Erik och Elisabeth hemskickade från förlossningsavdelningen. Elisabethme-
nade dock att barnmorskan gjort en felaktig bedömning, och de beslöt att åka
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tillbaka till förlossningen. Här framställs alltså Elisabeth som expert på sin egen
kropp, som den som bättre än barnmorskan kan bedöma hur långt gången för-
lossningen är. Naturligtvis har det stor betydelse att detta är Elisabeths tredje för-
lossning, och med den erfarenheten kan hon så att säga överpröva barnmorskans
bedömning – plus att just den bedömningen är svårare att göra när det gäller
omföderskor.

Ytterligare en detalj som skiljer Eriks berättelse från de tre föregående be-
rättelserna är att det i Eriks berättelse inte figurerar någon personal över huvud
taget. Här finns ingen barnmorska som styr och ställer (som i Davids berättelse
i utdrag 8.5, ingen barnmorska som uppmanar att klippa navelsträngen (som i
Filips berättelse i utdrag 8.14), ingen narkosläkare att huta åt (som i Carls berät-
telse i utdrag 8.23); här finns bara Erik och Elisabeth, och tillsammans föder de
ett barn.

Mot slutet av intervjun, efter att jag specifikt frågat efter hans upplevelser av
mödrahälsovård och förlossningsvård, berättar Erik om personalen på förloss-
ningsavdelningen. Här behövs dock ett klargörande: Erik nämner tre av de för-
lossningar han varit med om, nämligen den första (sats 13–15), den tredje (sats
1–3, vilket också är den han berättar om i utdrag 8.27) samt den fjärde (sats 4–5,
7–12):

(8.28)

1 När [tredje barnet] Elin föddes då för sex år sedan
2 det är det häftigaste
3 vi hade sån kontroll
4 och i stort sett samma med [fjärde barnet] Elsa.
5 Inte riktigt, men nästan.
6 Och där har dom varit jättebra.
7 Vi hade en student som var med när [fjärde barnet] Elsa föddes
8 och vi konstaterade att det hade dom ju inte haft om det inte hade varit

så lugnt och tryggt och bra och…
9 liksom, barnmorskorna vi såg inte [till dem så mycket]

10 men dom tittade in någon gång då och då
11 och lät oss hållas för dom såg ju att allt gick rätt till
12 för att allt funkade och vi var lugna och trygga.
13 Dom var ju med mycket mer när [första barnet] Emil föddes
14 och då var vi ju inte lika trygga
15 och det gick inte lika smidigt och så.
16 Så att det är klart att det påverkar mycket hur coola vi var i samman-

hanget också
17 och visste vad som skulle göras.

Erik framställer barnmorskorna under den fjärde förlossningen som tillba-
kadragna och tillitsfulla, så tillitsfulla att de lät en barnmorskestudent vara med,
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och denna tillit har, enligt Erik, att göra med hans och Elisabeths »trygghet och
lugn«. Det är lite oklart om detta gällde både den tredje och fjärde förlossning-
en, men då Erik framhåller likheterna mellan dem, väljer jag att tolka honom så.
Barnmorskorna somhöll sig undan snarast stärker intrycket av vi-som-föder-barn
i utdrag 8.27. Att något annat gällde vid första förlossningen och att den trygg-
het som kommer av erfarenhet hängde samman med barnmorskornas agerande
förefaller högst rimligt. Det skall dock sägas att barnmorskestudentens närvaro
inte behöver ha haft något att göra med Eriks och Elisabeths lugn; barnmors-
kor under utbildning närvarar vid alla slags förlossningar, inte bara de enkla och
okomplicerade.

I båda berättelserna (utdrag 8.27 och 8.28) positionerar Erik sig själv som
ett »vi« tillsammans med Elisabeth. Den »jag-hjälper-henne«-position eller den
»språkrörsposition« som förekom i Davids, Filips och Carls berättelser förekom-
mer inte alls i Eriks berättelse. Också när han som hastigast nämner deras första
förlossning (utdrag 8.28 sats 13–15) positionerar han ett »vi« mot »dom« (barn-
morskorna). Om jag hade bett Erik berätta om första förlossningen, skulle hans
berättelse kanske mer ha liknat Davids, Filips och Carls berättelser, men det går
naturligtvis inte att veta. Hur som helst förefaller Erik angelägen att positione-
ra sig tillsammans med Elisabeth som ett »vi« när han berättar om sina barns
förlossningar.

8.5 »Ganska otäckt faktiskt, men skönt när det var över«

Alla intervjuerna inleddesmed några bakgrundsfrågor, varefter jag frågade infor-
manten om när dennes berättelse om att »bli förälder« började (se avsnitt 2.2 på
sidan 38). FörGustav hängde föräldrablivandets startpunkt sammanmed förloss-
ningen: det var först då det blev verkligt för honom. Men detta hängde samtidigt
samman med att Gustavs och Giselas första graviditet slutat med ett missfall:

(8.29)

1 Så frågan är då, var börjar din berättelse?
2 Eh ((harklar sig)) ja jag måste väl nog säga att bli pappa för mig började

väl på förlossningen
3 när man satt där med den lilla i famnen första gången.
4 Det var väl då man insåg att det var verkligt.
5 Vi hade en del (—) jobbiga perioder innan förlossningen.
6 Vi hade ett missfall innan och såhära
7 så att det blev så abstrakt för mig
8 så att jag kände mig inte som pappa förrän jag faktiskt kunde hålla i

bebisen.
— — —

9 Jag blev ju oerhört stolt just av att sitta och hålla i honom där
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10 men jag tror jag satt och grät en bra stund.
11 Vi födde via snitt också så jag fick en stund för mig själv.
12 Jag fick komma ner från operationssalen
13 och sitta och hålla i honom själv ett par timmar
14 innan hon var ihopsydd och tillbaka.
15 Det var ju en speciell känsla att sitta där och bara…

För Gustav hade graviditeten en upplevelsekaraktär av overklighet eller svår-
gripbarhet (sats 7) vilket hängde sammanmedmissfallet. Det var först när barnet
var fött som såväl barnet som det faktum att han blivit pappa blev verkligt (sats 4,
8) – eller kanske först då Gustav förmådde eller kunde tillåta sig att uppleva det
som verkligt.

Gustavs berättelse omatt sittameddet nyfödda barnet i famnenpåminner om
Filips berättelse (utdrag 8.16), men där Filip »försökte ta in« och verkade ha svårt
att greppa vad som egentligen hänt, var det för Gustav det tillfälle när det blev
»verkligt« (sats 4) och han »kände [sig] som pappa« (sats 8). Tårarna och känslan
av stolthet påminner omCarls berättelse omhur han på bb »fick träffa sitt barn på
riktigt« (utdrag 8.26). Förlossningen kan vara en omvälvande och känslomässigt
överväldigande upplevelse – men detta är inte nödvändigtvis knutet till själva
förlossningsögonblicket.

Gustav nämnde att barnet förlöstes med kejsarsnitt (sats 11). När jag ber ho-
nom berätta, gör han det högst motvilligt:

(8.30)

1 Vill du berätta om den här förlossningen från början till slut?
2 Oj.
3 Nej ((skrattar)) egentligen inte.
4 Nej?
5 I korta drag så hade vi en jättejobbig förlossning för det första.
6 Vi höll på i trettiofyra timmar tror jag
7 innan dom tog beslutet att snitta
8 och det var…
9 jag var…

10 vi var trött båda två egentligen
11 och jag började bli ganska less och uppgiven ((skrattar till)) för att det

inte hände någonting.
12 Vi försökte ju
13 och det enda…
14 den upplevelse jag hade av det var att jag fick hjälpa till att torka spya

och blod och avföring och allt möjligt
15 hon hade det ju jättejobbigt, det förstår jag
16 så det var välmin upplevelse av det att försöka finnas till men [var] ändå

var ganska hjälplös
17 och bara försöka hålla efter
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18 och stötta.
19 Så det var ju en jobbig upplevelse så.
20 Sen var det oerhört jobbigt att sitta i operationssalen
21 och hon fick ligga på britsen bredvid
22 och dom började skära i magen.
23 Det såg jag ju inte på då
24 men sen ser man två fullvuxna doktorer
25 som ställer sig på varsin sida av britsen
26 och sliter i magen
27 för dom drar ju isär magmusklerna för att…
28 och det var ju ganska hemskt att se hur hon ligger där på britsen och

vickar fram och tillbaks och=
29 =Och hon var sövd?
30 Nej, nänä.
31 Bara epidural?
32 Bara epidural.
33 Ja.
34 Nej, det var ganska otäckt faktiskt.
35 Men skönt när det var över.

Det framgår med all önskvärd tydlighet att förlossningen – som alltså slutade
med akut kejsarsnitt – var en obehaglig upplevelse för Gustav. Han gör vad han
kan för att hjälpa Gisela, men finner sig ändå »ganska hjälplös« (sats 16). Senare,
när den medicinska expertisen tar över och genomför ett akut kejsarsnitt, målar
Gustav upp situationen närmast som vore det en våldshandling: »två fullvuxna
doktorer« som »sliter i magen«, och han ser hur Gisela »ligger där på britsen
och vickar fram och tillbaka«. Att Gustav betonar att kirurgerna var »fullvuxna«
förstärker intrycket av att de är stora och starka, medan Gisela är liten, hjälplös
och helt utlämnad åt denna omilda behandling. Gustav förmedlar obehaget så väl
att jag som intervjuare ville försäkra mig om att hon ändå var sövd (sats 29), men
det visar sig att så inte var fallet.8 Mot bakgrund av de »fullvuxna doktorerna«
som »sliter i magen« framstår Gustavs avslutande »ganska otäckt« närmast som
en underdrift.

Här skall tilläggas att en kejsarsnitt mycket väl kan vara obehagligt att be-
vittna: också här rör det sig om ett stort barn som skall ut genom ett litet snitt
i buken, varför en del kraft kan behövas. Detta var sådant jag inte kände till vid
intervjutillfället och jag hade därför inte större kunskap om kejsarsnitt än Gustav
själv.

Gustav är noga med att relatera sin upplevelse till Giselas (sats 15), som om
han behöver legitimera sin egen upplevelse genom att markera att han också för-
står att Gisela hade det jobbigt. Att hans egen upplevelse behöver rättfärdigas an-

8Vid kejsarsnitt söver man som regel inte utan lägger en spinalbedövning (dock inte epiduralbedöv-
ning som Gustav nämnde).
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tyder att Gustav betraktar sin egen upplevelse som sekundär i förhållande till Gi-
selas – eller att han förväntar sig att jag som intervjuare gör det. Detta sätt att så
att säga rättfärdiga den egna upplevelsen känns igen från Filips resonemang när
han motiverade varför han skulle få stanna hos Frida på förlossningsavdelningen
(utdrag 8.10).

Även om berättelsen i huvudsak kretsar kring Gustavs egen upplevelse fram-
ställer han förlossningen som en gemensam angelägenhet: »vi« höll på i 34 tim-
mar, »vi« var trötta, och framför allt »vi« försökte (sats 12). Gustav var uppgiven
för att inget hände när de försökte, inte när hon eller han försökte. Visserligen
framgår en tydlig rollfördelning – Gisela som kämpar med att få ut barnet, och
Gustav som »försöker hålla efter« och »stöttar« – men det är ett gemensamt pro-
jekt. Detta kan förstås som två samtidiga positioner: dels »vi«-positionen där för-
lossningen är en gemensam angelägenhet, dels »jag-hjälper-henne«-positionen
där han så gott han kan stöttar föderskan.

8.6 »Jag var aldrig orolig för dom var proffs på det där«

Hans berättade att den första förlossningen »höll på att gå riktigt åt skogen« ef-
tersom »ungen fastnade på vägen ut så det blev akutsnitt«. Strax därefter följde
jag upp det med en fråga:

(8.31)

1 Och så sade du någonting om förlossningen?
2 Ja förlossningen
3 alltså på [sjukhuset i A-stad]
4 det tog tid,
5 dom försökte sätta sugklocka
6 och efter andra försöket så upphörde hjärtverksamheten på barnet
7 så att det blev akut.
8 Men [sjukhuset i A-stad] har till skillnad från till exempel [sjukhus i X-

stad] operationssalar inne på förlossningen
9 så att det stod ett operationsteam berett vid en operationssal när man

satte klockan
10 och det var femton meters transport från förlossningssalen till opera-

tionssalen.
11 Så inom fem minuter efter att hjärtverksamheten upphört
12 så var barnet ute och i upplivning.
13 Så att jag satt i ett hörn i upplivningssalen
14 när det kom ett livlöst paket kött
15 och dängdes i bordet.
16 Men jag har själv hållt på att föda upp katter
17 och det är ganska ofta dom är totalt livlösa och sådana
18 men dom flesta klarar man ändå när man masserar igång dom
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19 fast det kan ta lite tid
20 så jag var aldrig orolig för dom var proffs på det där
21 och det gick ändå på ett par minuter så var det igång.
22 Och hon tog inga skador.
23 Så att vad som hände var att huvudet inte fick plats genom bäckenet.

Hans berättelse utmärker sig med avseende på den vikt han lägger vid perso-
nalens professionalism. Han framhåller det aktuella sjukhusets organisation och
dess effektivitet (sats 11–12) liksom läkarnas professionalism (sats 20–21). Berät-
telsens klimax med ett »livlöst paket kött« som »dängdes i bordet« är minst sagt
dramatisk och för tankarna till ett slakteri snarare än en förlossningsavdelning.
Hans berättelse framställer operationsteamet närmast som hjältar som rusar till
undsättning och låter Hans vila i trygg förvissning om att de har kontroll över
situationen.

Det är organisationen och personalen som berör det akuta kejsarsnittet som
figurerar i Hans berättelse: narkosläkare, obstetriker, undersköterskor, barnmors-
kor och vilka yrkesgrupper somnu kan ha varit närvarande. Barnmorskornas och
eventuellt också förlossningsläkarens insatser under den utdragna förlossningen
nämns bara i berättelsens inledning, som en upptakt till eller orientering inför
det händelseförlopp som Hans tycks mest angelägen att berätta om (sats 2–7).

Gustavs och Giselas förlossning slutade också med ett akut kejsarsnitt, men
Gustavs obehag står i bjärt kontrast mot Hans tillförsikt. Hur kan det komma sig?
Möjligen skulle det kunna vara så att Hans aldrig var med i operationssalen. Han
nämner att han »satt i ett hörn i upplivningssalen« (sats 13) men aldrig att han
var med under själva operationen.

Hans berättar inte någon gång i »vi«-form. Hustrun Helena nämns inte hel-
ler, utan Hans talar om förlossningen, om »proffsen« som gjorde sitt jobb medan
Hans »satt i ett hörn i upplivningssalen« och barnet som inte fick några skador.
Detta kan möjligen hänga samman med att Hans kanske inte var med i opera-
tionssalen. I den sista satsen, där Hans på ett vid det här laget bekant vis sum-
merar förlossningen i medicinska termer, nämns Helenas kropp, eller snarare en
del av hennes kropp. Hans starka betoning av de medicinska experternas profes-
sionalism får till följd att Helena framträder i berättelsen som blott kropp, den
biologiska eller fysiologiska organism som är föremål för obstetrikerns expert-
kunskap.

I Hans fortsatta berättelse finns däremot Helena med. Han berättar att hon
sövdes inför det akuta kejsarsnittet och fortsätter:

(8.32)

1 Hon fick inte vara med
2 hon hade haft ett dygn av värkar när hon försökt få ut den naturliga

vägen

180



8.7 »Det är tuffare för mannen än för kvinnan«

3 och jobba med det
4 och sen fick hon inte vara med när det verkligen kom.
5 Det var ett dygn av värkarbete och så?
6 Ja.
7 Hon var tämligen förtvivlad
8 och till slut så bad hon att jag skulle ta henne därifrån
9 och att hon ville inte vara kvar längre.

10 Det är ju ganska typiskt när det har gått för långt.

De förlossningar Gustav ochHans berättar om är lika på det sättet att de båda
drog ut på tiden och slutademed akut kejsarsnitt,mendärGustav talar omhur »vi
försökte« (utdrag 8.30, sats 12) berättar Hans hur »hon försökt« (sats 2). Därefter
handlar berättelsen om att »hon« var sövd och vilka konsekvenser det fick: »hon
[fick] inte vara med« (sats 4). De händelser Hans valt ut att berätta – det akuta
kejsarsnittet, Helena som uppgivet ber honom ta henne därifrån – är sådana att
de inte kan berättas i vi-form.

Karaktäristiskt för Hans berättande är också att han relaterar alla skeenden
till vad som är »normalt« och »typiskt«, till exempel när han anmärker att He-
lenas önskan att komma bort från förlossningen är »ganska typisk«. Hans så att
säga meta-kommenterar och bedömer allt i något slags »prestationstermer«, och
läkarlaget som utförde det akuta kejsarsnittet tycks stå på toppen i denna presta-
tionsranking.

Det som framför allt utmärker Hans berättelse är avsaknaden av den »vi«-
position som upp till denna punkt i framställningen förekommit i alla berättelser.
I Hans berättelse tycks han snarast inta en position som passiv betraktare där för-
lossningen är något som angår Helena, barnmorskorna och framför allt läkarna
– inte honom själv. Det är förstås möjligt att Hans fram till den punkt där läkarna
fattade beslut om akut kejsarsnitt agerade annorlunda och i förlossningsrummet
strävade efter eller tilldelades en annan position, men det är inget som framgår
av hans berättelse.

8.7 »Det är tuffare för mannen än för kvinnan«

Isaks berättelse om förlossningen utmärker sig på så sätt att aldrig fann en obe-
svärad position i förlossningsrummet:

(8.33)

1 Hur var förlossningen för dig?
2 Ja, det var nog kräkfest för mig
3 för det luktar illa,
4 det är en kvinna som står och skriker på en,
5 personalen tycker att man är i vägen.
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6 Alltså, du är verkligen hjälplös där du…
7 Det är som dom säger att det är tuffare för mannen än för kvinnan med

förlossning,
8 för du kan inte göra någonting
9 och hur du än gör så gör du fel.

10 För Ida säger en sak,
11 och personalen säger en helt annan.
12 Ida säger »stå här«!
13 Det tar inte ens två sekunder på puttar personalen undan en
14 och säger »du kan inte stå här du måste stå där«.
15 Nej, alltså, det var… det var inte roligt alls.

Isaks berättelse provocerar. Under arbetet med det här kapitlet har jag vid
olika tillfällen låtit handledare och doktorandkollegor läsa Isaks berättelse, och
många har förnärmats över vad de uppfattar som ett i det närmaste skamlöst an-
språk på att ha en »tuffare« upplevelse än den kvinna som faktiskt föder barnet.
Det är frestande att helt avfärda Isak och hans berättelse och förlägga det provo-
cerande i hans anspråk hos Isak själv, att det är något »knepigt« med Isak och
att hans berättelse därför inte är tillförlitlig. Detta vore dock förhastat, eftersom
Isaks berättelse kan användas för att blottlägga något av de kulturella normer som
kringgärdar förlossningen och pappors närvaro i förlossningsrummet.

Till att börja med, vilken funktion fyller Isaks utsaga att »det är tuffare för
mannen än för kvinnan«? Detta är ett sätt för Isak att både förklara och rättfär-
diga sin upplevelse av att vara i vägen, onyttig och äcklad. Detta är inte unikt för
Isak. Också Filip rättfärdigade att han skulle få stanna hos Frida på förlossnings-
avdelningen i väntan på att förlossningen skulle komma igång på allvar, men han
var noga med att klargöra att »det är kvinnan som gör […] det rent fysiska jobbet
vid en förlossning« och att »det går vi män aldrig igenom« (utdrag 8.10, sats 2–5).
När Gustav berättade hur jobbigt det var för honom att »torka spya och blod och
avföring och allt möjligt« markerade han samtidigt att han förstod att »hon hade
det ju jättejobbigt« (utdrag 8.30). Filip och Gustav var noga med att deras upple-
velser var sekundära i förhållande till föderskan och den pågående förlossningen.
Isak lämnar inte något sådant förbehåll, utan hävdar rätt och slätt att »det är tuf-
fare för mannen än för kvinnan«. Det är anspråket på att under en förlossning
ha det värre än kvinnan som gör att Isaks upplevelse framstår som illegitim och
därför inte värd att ta på allvar. Det, i sin tur, blottlägger en kulturellt förankrad
gräns som kringgärdar »giltiga« förlossningsupplevelser: det är inte i sin ordning
att göra anspråk på att ha det värre än den kvinna som föder barnet.

Mendetta är inte en allenarådande kulturell norm. Isak förbereder påståendet
genom att hänvisa till vad »dom« säger (sats 7). Det är oklart vilka »dom« är, men
Isak gör alltså gällande att detta inte bara är hans egen slutsats eller hans egna
högst personliga åsikt; genom att hänvisa till »dom« åberopar Isak en åtminstone
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för honom bekant föreställning om att förlossningar inte är något för män. Isaks
berättelse sticker inte nödvändigtvis i allas ögon.

Om man försöker bortse från det provocerande i Isaks anspråk, vad kan han
egentligenmenamed att »det är tuffare förmannen«? Av sammanhanget framgår
att det har att göra med att vara »hjälplös« (sats 6) och att »inte [kunna] göra
någonting« (sats 8). Detta kan tolkas som att det är kontrollförlusten som är svår
att uthärda, alltså att Isak inte upplever att han har någon som helst kontroll över
det som sker i förlossningsrummet. Han säger inget om hur det var för honom
att se Idas smärta (något som till exempel Carl kommenterar i utdrag 8.20), men
uttrycket »hjälplös« implicerar en önskan att hjälpa men inte kunna. Vad som är
»tufft« är då att – för att låna Carls ord – »se någon man älskar ha så ont« och inte
kunna göra något. Men vad gör det »tuffare«? Kanske tänker sig Isak att Ida ändå
har något slags kontroll som han saknar: hon kan reagera på smärtan genom att
krysta, skrika, och så vidare.

Om det som gör det »tuffare« handlar om brist på kontroll, vad menar Isak
med att det är »tuffare« för mannen än för kvinnan? Det kan vara så att Isak me-
nar att män i egenskap av att vara just män inte är skapta för att uthärda det som
sker i ett förlossningsrum. I så fall handlar det »tuffare« egentligen inte kom kon-
trollförlust, utan om kön, och det faktum att Ida och barnmorskan klarar av det
har att göra med att de är kvinnor. Om Isak varit kvinna och hetat Isa skulle det
i så fall inte ha varit lika »tufft« att vara med vid förlossningen. Vilken av dessa
två tolkningar Isak själv skulle föredra, kan jag inte svara på – men det illustrerar
ett könsirrelevant respektive ett könat sätt att motivera varför förlossningen var
»tuffare« för Isak än för Ida.

Genom hela berättelsen är berättarjaget just ett »jag« och aldrig ett »vi«. I
förgrunden står Isaks upplevelse av att vara hjälplös, omkringskuffad och äcklad.
Ida och barnmorskan framställs som antagonister som skriker på honom och ger
honom motstridiga instruktioner. Förlossningen som sådan utspelar sig i bak-
grunden och tycks vara en angelägenhet endast för Ida och barnmorskan, inte
Isak. Vad Isak än gör, kan han inte göra rätt, eftersom Ida och barnmorskan ger
honom motstridiga instruktioner. Isak ingen obesvärad position i förlossnings-
rummet. Han försöker visserligen göra nytta och söker därmed en »jag-hjälper-
henne«-position, men detta omintetgörs av Idas och barnmorskans motstridiga
uppmaningar. Som jag förstår det, är det just det faktum att Isak inte lyckas gö-
ra sig meningsfull eller användbar i förlossningsrummet som ligger bakom hans
sammanfattning att »det var inte roligt alls« (sats 15).
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8.8 »Det är ni som skall kunna det här, jag kan inte det
här«

Johans berättelse är speciell på det sättet att hans partner Juanita var närvaran-
de under just den delen av intervjun och de därför samkonstruerade berättel-
sen. Den narrativa ansats jag använder är inte lämpad för det slaget av berättelser
då den inte tillräckligt tar hänsyn till vem som är berättelsens »författare« (se
avsnitt 4.5 på sidan 90). En del av berättelsen, då Johans partner inte var med,
är dock värd att ta med eftersom den illustrerar ytterligare en position som inte
framträtt i den tidigare berättelserna.

(8.34)

1 Och sen läkarn sa någonting att »ja det här är ju nittiosex procent bra«
2 Vaddå nittiosex procent bra?
3 Vad är det man ((skrattar)) definierar procenten av?
4 »Ja ni får åka till [andra sjukhuset] för här har vi inga platser.«
5 Ja det var ju väldigt konstigt kommer jag ihåg
6 [för] när vi väl kom dit till [första sjukhuset]
7 för att vi var skickade dit först
8 och sen sa han »jamen ni har väl bil eller?«
9 Nej, vi hade ju ingen bil då

10 och ja det var jättekonstigt.
11 Han var skum den läkaren.
12 Nja det var ju bra att han gjorde det han gjorde i alla fall
13 och gjorde den remissen som han gjorde.
14 Problemet var det att när vi väl kom till [andra sjukhuset]
15 så hade dom svårt att läsa det som stod i remissen
16 så dom förstod inte det förrän någon timma in då vi hade varit där
17 och det kom någon [och sa] »jahaa«! ((skrattar till))
18 Det var sådana där grejer.
19 Och då vart man ju »kan ni inte det här vad håller ni på med?«
20 eller liksom »det är ni som skall kunna det här, jag kan inte det här«
21 och »nu får ni sluta«, liksom,
22 för jag förstod inte vad som höll på att hända
23 det var ju första [barnets förlossning] liksom

Johan förstod inte den första läkarens bedömning, även om han säger att det
trots allt var bra att han remitterade dem till ett annat sjukhus. Väl på det andra
sjukhuset, kunde de först inte tolka remissen, och eftersom Johan inte förstod vad
läkaren på det första sjukhuset hade sagt, kunde han heller inte bistå med något.
Men detta innebar att Johan inte kunde lita på den expertkunskap barnmorskor-
na besitter, och han fann sig i en uppenbart obekväm position. Vari består denna
position? Han kan inte själv inta läkarens eller barnmorskans expertposition ef-
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tersom han inte har den kunskap som krävs (sats 20). På sätt och vis intar han
både »jag-hjälper-henne«-positionen och »språkrörspositionen« (sats 21) i för-
sökte att bemästra situationen – men båda dessa är beroende av en expertposition,
av någon som »[förstår] vad som [håller] på att hända« (sats 22).

Samtidigt förekommer i Johans berättelse också en »vi«-position: bortsett
från att »jag« inte förstod vad som höll på att hända (sats 22), är Johans berät-
telse en vi-berättelse.

8.9 »Den här kärleken dök aldrig upp«

Anders berättade aldrig någonting om förlossningen under vår intervju. I början
av intervjun talade Anders mycket om de förväntningar på föräldraskapet som
han fick sig till livs från människor i omgivningen, framför allt den »lastbilsstora
kärleken« som skulle köra över honom när han första gången såg sitt barn:

(8.35)

1 Dom byggde som upp en bild och en förväntan om hur det skulle vara
2 som inte stämde överens över huvud taget med bilden som jag hade

över hur det skulle vara
3 och det var väl egentligen inget problem för’ns det faktiskt var dags
4 och grabben föddes.
5 Berätta om det.
6 Ja, det var ju då allting det där började dyka upp.
7 Alla så’na saker som har legat och gnagt i bakhuvudet som man har

misstänkt har varit fel
8 visar sig ju vara fel totalt.
9 Den här kärleken dök aldrig upp.

10 Man blev aldrig överkörd av den där lastbilskärleken som så många
pratade om.

När jag bad honom »berätta om det« (sats 6) syftade jag på förlossningen,
men Anders tolkade min fråga som att jag bad honom berätta om hur »det« blev
ett problemnär sonen föddes. Eftersomdetta varmin första intervju och jag ännu
inte hade lagt till frågorna om mötet med mödrahälsovården i intervjuguiden (se
avsnitt 2.2 på sidan 38) bad jag honom inte att berätta om förlossningen. Det är
dock värt att notera att den omedelbara kärlek till det nyfödda barnet somAnders
förväntade sig aldrig infann sig. Anders berättade senare under intervjun att det
var först när sonen var i tvåårsåldern som det han från början benämnde ett slags
»tillgivenhet« blev till »kärlek«.
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8.10 »Man blev ju som kär«

Björns berättelse är lik Gustavs på så sätt att han förknippar själva föräldrabli-
vandet med förlossningsögonblicket. Däremot berättade Björn aldrig någonting
om förlossningen, utan fokuserade helt på sin egen upplevelse. Därför finns just
ingenting att säga om Björns berättelse, men jag presenterar den likväl som en
kontrast till Anders berättelse om utebliven kärlek i förlossningsögonblicket.

(8.36)

1 Ehm, men om du då berättar för mig, hur var det att bli pappa?
2 Ja, alltså just med Benny då, alltså, min förstfödde,
3 Ja?
4 då, alltså, på bb, [det] var ju…
5 ja, det var ju helt otroligt.
6 Det var ju alltså man…
7 alltså man trodde inte att man skulle bli så-
8 alltså man blev ju som kär, alltså man […]
9 det var ju en helt fantastisk upplevelse,

10 att när man=
11 =Pratar vi själva förlossningen [eller]?
12 [Nej] men alltså,
13 just när han hade kommit,
14 jag trodde inte att man skulle reagera så starkt så snabbt hehe
15 Så det kom lite som en chock.

Björn säger att det var »på bb« (sats 4), men det framgår av sammanhanget
att han avser förlossningsavdelningen; efter detta berättar nämligen Björn omhur
det var när de »kom upp till bb« (se avsnitt 9.4).

8.11 Slutsatser

I pappornas berättelser om förlossningen framkommer en hel del som är i linje
med tidigare forskning: att en förlossning för pappan kan innebära vanmakt och
kontrollförlust, men också eufori, oväntad uppblossande kärlek och, som Filip
uttrycker det, närmast en »religiös upplevelse«; att se sin partners smärta under
förlossningen kan vara svårt att uthärda; att många pappor uppfattar förlossning-
en som en gemensam angelägenhet för både mannen och kvinnan; att de flesta
pappor själva önskar att vara med, medan en och annan känner tvingad att vara
det;9 att en del pappor uppfattar sin uppgift som att stötta kvinnan och vid behov
vara hennes »språkrör«; att papporna som regel uppskattar att barnmorskorna

9 Isak säger visserligen aldrig att han blev tvingad att vara med, men jag tolkar honom som så att han
i efterhand hade önskat att han inte varit det.
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engagerar dem och ger dem uppgifter, men att vissa uppgifter upplevs som me-
ningslösa eller konstlade, till exempel att klippa navelsträngen; och så vidare (se
avsnitt 1.2.7).

Men här finns också några aspekter som inte så mycket berörts i den tidigare
forskningen, till exempel den »vi«-position som en del av de intervjuade pap-
porna tycks eftersträva och att förlossningen såsom tidsligt skeende är svårt att
fånga i en berättelse, i narrativ tid. Det är de aspekterna jag skall beröra i detta
avslutande avsnitt.

8.11.1 Positionering och subjektspositioner

Frågan omblivande pappors »roll« i förlossningsrummet har berörts i den tidiga-
re forskningen, men som jag nämnde i avsnitt 1.2.7 har den tidigare forskningen
sällan eller aldrig gjort skillnad på vilken »roll« de förväntas ha och vilken roll
de eftersträvar. Begreppet subjektsposition kan däremot överbrygga gapet mellan
förväntat och önskat. Minns från avsnitt 4.6 att subjektspositioner är de möjli-
ga positioner som finns tillgängliga i en situation, och det är mot bakgrund av
dessa subjektspositioner som »förhandlingen« kring positioner i interaktionens
här-och-nu äger rum. Det är genom att finna en viss position i förlossningsrum-
met som den födande kvinnans partner kan känna sig meningsfull och nyttig,
känna att han eller hon har något slags kontroll; det är genom en viss position
som förlossningen över huvud taget kan bli något som angår den födande kvin-
nans partner. Och omvänt: det är när partnern inte lyckas finna en position som
så att säga förbinder honom eller henne med det som sker i förlossningsrum-
met som han eller hon känner sig utanför, osynlig, onödig, onyttig, och så vidare.
Med begreppet subjektsposition hamnar fokus på situationen, det mellanmänsk-
liga samspelet och de kulturella föreställningar och normer som är närvarande i
rummet.

I pappornas berättelser om förlossningen går det att skönja flera subjektspo-
sitioner. Här finns positionen som föderskans stöd: Filip som hjälpte, pushade,
stöttade, fixade med dricka och mackor och höll lustgastuber (utdrag 8.12), Carl
som servade, hämtade vatten, värmde vetekuddar och masserade fötter (utdrag
8.20), Gustav som torkade »spya och blod och avföring och allt möjligt« (utdrag
8.30). Detta känns väl igen från tidigare forskning.10 Vad jag vill belysa här, är att
detta inte bara var något Filip, Carl och Gustav gjorde för att de själva eftersträ-
vade det, utan också för att det var vad de förväntades göra. Filip är till exempel
tydlig med att han gjorde »det som [man] på något sätt man tror förväntas av
en« (utdrag 8.12); han försöker göra nytta, men han är inte helt säker på vad han

10 Se till exempel Margareta Johansson, Jennifer Fenwick och Åsa Premberg, »A Meta-Synthesis of
Fathers’ Experiences of Their Partner’s Labour and the Birth of Their Baby«, Midwifery 31, nr. 1
(2015): 9–18; Premberg m. fl., »First-Time Fathers’ Experiences of Childbirth«.
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egentligen skall göra. Gustav nämner att torka spya var vad han fick göra, vilket
antyder att här fanns en uppgift i förlossningsrummet och lotten föll på honom;
det var inte en uppgift som automatiskt var Gustavs, utan den blev Gustavs efter
någon form av uttalad eller outtalad förhandling mellan de i förlossningsrummet
närvarande personerna.

Davids berättelse är ett tydligt exempel på hur en position tilldelas i förloss-
ningsrummet. Barnmorskan gav honom konkreta uppgifter och involverade ho-
nom i sitt arbete (utdrag 8.5). För David var detta en stor lättnad: han gavs en
uppgift, en position, som gjorde honom nyttig och meningsfull, han hade nå-
got där att göra. Johans berättelse är här en kontrast: han blev orolig och vill-
rådig därför att han inte kunde lita på att personalen visste vad de gjorde (ut-
drag 8.34). Positionen som föderskans stöd, »jag-hjälper-henne«-positionen, är
avhängig det mellanmänskliga samspelet i förlossningsrummet. Här har förloss-
ningsbarnmorskan i egenskap av expert en avgörande betydelse. Det är inte bara
så att barnmorskan kan möjliggöra (eller omöjliggöra) en position som föders-
kans stöd och hjälpare, utan den är också beroende av henne som expert. »Jag-
hjälper-henne«-positionen är i någon mening komplementär till barnmorskans
expertposition. Den »språkrörsposition« som skymtar fram i en del berättelser
är också den bekant från tidigare forskning, och som Carls hänvisning till för-
lossningsbrevet antyder också en förväntad och så att säga sanktionerad position
(utdrag 8.22).

Vad jag särskilt vill uppmärksamma är att de pappor jag intervjuat så ofta ta-
lar i »vi«-form, som om förlossningen var något som angick dem båda och också
något de gjorde tillsammans. Detta är som allra tydligast i Eriks berättelse som
från början till slut är just en »vi«-berättelse (avsnitt 8.4). Jag menar att detta inte
bara är en fråga om hur papporna berättar om förlossningen, utan att det också
återspeglar deras upplevelse och det mellanmänskliga samspel som rådde i för-
lossningsrummet. »Vi«-berättelsen motsvarar i så fall »vi«-position där det som
sker i förlossningsrummet angår båda föräldrarna, somnågot de gör tillsammans.
Denna »vi«-position är i förlossningsrummet avsevärt mer begränsad än vid be-
söken på barnmorskemottagningen eller vid ultraljudsundersökningen – det är
inte partnern som har värkar, som krystar, som behöver smärtlindring, som fö-
der – men det är likväl något de gör gemensamt, en gemensam handling. Och,
som tidigare, det som särskiljer är inte könet, utan kroppen: det är den kroppsliga
gränsen som är oöverstiglig.

Det är när partnern inte lyckas finna en position som gör honom eller henne
meningsfull och nyttig i förlossningsrummet som problem uppstår. Det proble-
matiska i Isaks berättelse kan till exempel förstås som att han aldrig fann en obe-
svärad position i förlossningsrummet, utan hela tiden fann sig högst besvärad;
därav det starka uttrycket att »det är tuffare för mannen än för kvinnan« (utdrag
8.33, sats 7).
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8.11.2 Förlossning, tid och berättarbarhet

Det är påfallande hur de flesta av berättelserna om förlossningen inrymmer två
väsensskilda tidsaspekter: å ena sidan förlossningen som ett skeendemed sitt eget
inre förlopp, å andra sidan den narrativa tiden som representeras av berättelsen.
Dessa två förhåller sig till varandra på så sätt att den senare inrymmer den för-
ra; det är just genom berättelsens sätt att representera förlossningsprocessen som
just ett skeende med ett eget inre förlopp som det uppfattas det som ett sådant
skeende. Men förlossningen såsom tidsligt förlopp tycks bjuda särskilda svårig-
heter när man försöker fånga det i en berättelse, i narrativ tid (se avsnitt 3.1.2). I
det följande skall jag försöka utveckla denna tankegång.

I de berättelser där hela förloppet från det att förlossningen startade finns
med – närmare bestämt Davids (avsnitt 8.1), Filips (avsnitt 8.2), Carls (avsnitt
8.3) och Eriks (avsnitt 8.4) berättelser – tjänar förlossningsskeendet inlednings-
vis som en kraft som driver berättelsen framåt. Berättelsens aktörer agerar, eller
snarare reagerar, på ett förlopp de inte har kontroll över, ett förlopp som antingen
riskerar att gå för snabbt, eller som inte går tillräckligt snabbt. Detta gör att berät-
telsens inre nerv på ett eller annat sätt handlar om tid – om tidsnöd eller utdragen
väntan. Denna nerv knyter ihop de konsekutiva händelser som berättelsen repre-
senterar och skickliga berättare som David kan utnyttja det för att bygga upp en
välregisserad berättelse på den klassiska formen exposition–konflikt–stegring–
klimax–upplösning.

Men när berättelsens protagonister väl anlänt till förlossningsavdelningen
upphör förlossningsskeendet att driva på berättelsen. Det tidsliga förloppet tycks
i själva verket bryta samman. Karaktäristiskt för berättelserna i detta kapitel är att
papporna återger en eller ett par enskilda händelser från ett förlopp som sträcker
sig över flera timmar, ibland dygn, åtföljt av en sammanfattning av förlossningen
och dess utfall, ofta i medicinskt–tekniska ordalag: David berättar hur barnmors-
kan »styrde och ställde« (utdrag 8.5 och 8.6) och sammanfattar sedan förloss-
ningen (utdrag 8.7); Filip berättar hur han var noga med att hålla sig informerad
(utdrag 8.12) och sammanfattar förlossningen som »komplikationsfri« (utdrag
8.13); Carl berättar hur han glömde bort förlossningsbrevet (utdrag 8.21) och
hutade åt narkosläkaren (utdrag 8.23) för att därefter sammanfatta förlossning-
en som något ingen av dem var »särskilt nöjda« med (utdrag 8.24); Erik berättar
hur han och Elisabeth »gungade och hade kontroll« och sammanfattar därefter
förlossningen (utdrag 8.27); Gustav berättar hur kirurgerna slet i Giselas kropp
och sammanfattar sedan förlossningen som »otäck« (utdrag 8.30); Hans berättar
hur »ett livlöst paket kött […] dängdes i bordet« och sammanfattar sedan förloss-
ningen med att barnet inte tog någon skada (utdrag 8.31); Isak berättar hur Ida
och barnmorskan gav honom motstridiga order och ger därefter (förvisso med
hjälp av intervjuaren) en sammanfattning av förlossningen (utdrag 8.33).
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Detta får en märklig konsekvens. De enskilda händelser som återges i berät-
telserna omvad somhände i förlossningsrummet går inte att inordna i ett händel-
seförlopp på samma sätt som händelserna som ledde fram till förlossningsrum-
met. De låter sig inte förankras i tiden utan flyter fritt i ett tidsförlopp som sträcker
sig över åtskilliga timmar. Detta ger, paradoxalt nog, ett intryck av tidlöshet: hän-
delserna drivs framåt tills de når förlossningsrummet, men därefter flyter de fritt
i vad som kan liknas vid en elastisk tidsbubbla, tills de trillar ut på andra sidan i
en summarisk upplösning. Det är, som Filip så träffande uttrycker det, »ett töc-
ken«, timmar som inte är timmar utan bara »något slags skeende« (utdrag 8.11).
Märk väl att det inte går att avgöra hur lång tid förlossningarna tog baserat på de
händelser berättelserna återger, utan det måste sägas hur lång tid det tog. Det gör
också flera av de pappor jag intervjuat, antingen genom att ange hur lång tid det
tog eller vid vilka klockslag de kom in till förlossningen respektive barnet föddes
(se utdrag 8.7, 8.11, 8.27, 8.30 och 8.32).

Under en så lång tidsrymd som en förlossning oftast tar händer naturligt-
vis massor. Samtal pågår mellan kvinnan och hennes partner, mellan kvinnan
och barnmorskan, mellan barnmorskan och partnern, och så vidare. Ställningar
ändras, bildskärmar läses av, vatten hämtas, vetekuddar värms, elektroder sätts,
lustgas andas, dropp sätts, massage ges, dropp byts ut, undersökningar görs, par-
togram fylls i, kroppsvätskor torkas upp, personal kommer, personal lämnar, och
så vidare. Alla dessa »små« händelser absorberas av förlossningsskeendets elas-
tiska tidsbubbla, dels för att det är svårt eller omöjligt att förankra dem i den
narrativa tiden, dels för att en berättelse med alla dessa detaljer skulle bli oerhört
långdragen och ointressant. Uttryckt på ett annat sätt: en sådan berättelse skulle
inte vara berättningsbar (se avsnitt 3.1.6).

Det sistnämnda tarvar möjligen ytterligare klargörande. Minns från kapitel
3 att en berättelse är en representation av ett händelseförlopp. Detta handlar om
något annat än blott kronologi: »berättelser«, skriver Hanna Meretoja, »är inte
blott och bart en uppräkning av vad som händer, utan framhäver eller skapar
meningsfulla förbindelser mellan händelser eller upplevelser och gör dem däri-
genom (åtminstone delvis) begripliga«.11 Men i det skeende som förlossningen
utgör – i varje fall efter att man anlänt till förlossningsavdelningen – låter sig de
enskilda händelserna svårligen förbindas med varandra på annat sätt än krono-
logiskt: det finns inget tydligt före eller efter, inget ena som ledde till det andra,
ingen växelverkan mellan aktion och reaktion. Därför är det svårt att över huvud
taget begripliggöra detta skeende som en berättelse i egentlig mening.

Förlossningen såsom kronologiskt händelseförlopp finns förvisso beskriven i
förlossningsjournalen, något som Carl hänvisar till såsom något som skulle hjälpa

11Hanna Meretoja, »Narrative and Human Existence: Ontology, Epistemology, and Ethics«, New Li-
terary History 45, nr. 1 (2014): 89, min översättning.
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honom att bättre orientera sin berättelse i den kronologiska tiden (utdrag 8.23).
Men även om förlossningsjournalen skulle kunna förankra händelseförloppet i
kronologisk tid, skulle det inte vara en berättelse; en berättelse, såsom diskute-
rades i kapitel 3, förutsätter ett upplevande subjekt, att det händelseförlopp som
berättelsen representerar genomlevts av någon, att berättelsen röjer något om hur
det var att uppleva det som hände. Om detta har förlossningsjournalen, såsom en
objektiv uppräkning av händelser, intet att säga. En sådan uppräkning skulle bli
oerhört tröttsam och ointressant om den anfördes i ett samtal om hur någonting
var för någon. Således, förlossningen såsom ett skeende i den kvantitativ mätbara
tiden låter sig inte fångas i narrativ tid medmindre än att berättelsens fundamen-
tala funktion att begripliggöra händelser såsom upplevda går förlorad.

Att en eller ett par händelser väljs ut får den följden att händelserna inte bara
framstår som det viktigaste som hände under detta ibland dygnslånga skeende,
utan de representerar i någon mening hela skeendet. Genom en eller ett par en-
skilda händelse förstår vi hela förlossningen som en sådan händelse; händelserna
kan sägas symbolisera förlossningen som helhet. Detta är uppenbart i Eriks berät-
telse, där den utvalda händelsen (»gungade och hade kontroll«, utdrag 8.27) är en
gemensam aktivitet och därför får hela förlossningen att framstå som någonting
gemensamt, som om vi födde barn.

Omdet är så att några enskilda händelser så att säga får representera hela hän-
delseförloppet, är det kanske anmärkningsvärt att de berättelser vi här beaktat i så
stor utsträckning handlar om saker som händer runtomkring det som trots allt är
det centrala, nämligen födelsen av ett barn, ett barn som mamman och pappan
står i en mycket speciell relation till i egenskap av föräldrar. Carl, Filip, Gustav
och Björn berör visserligen det känslomässiga, men märk väl att detta inte i nå-
got fall är en del av själva förlossningsberättelsen: Filip nämner det efter att han
summerat förlossningen (utdrag 8.12), för Carl hände det först dagen efter på bb
(utdrag 8.26), Gustav berättar det i stället för den förlossning han egentligen inte
vill berätta om (utdrag 8.29) och Björn berättar över huvud taget ingenting om
förlossningen (utdrag 8.10). Hur kan det komma sig? Kanske har det att göramed
att »euforin« i samband med själva födelseögonblicket – som ofta framstår som
det »normala«12 – inte alltid finns där? Att födelseögonblicket mer än höjdpunk-
ten på en fantastisk livshändelse markerar slutpunkten på ett hårt, smärtsamt och
krävande arbete? Att det snarare än målgången efter en heroisk bedrift är lättna-
den över att ha tagit sig igenom – som Carl uttryckte det – det mest fysiskt och
psykiskt krävande man någonsin varit med om? Jag har här inga svar – men å
andra sidan finns här en öppning för framtida forskning.

12 Se till exempel Premberg m. fl., »First-Time Fathers’ Experiences of Childbirth«.
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9
Berättelser om bb-vården

Bb är ursprungligen en förkortning för »barnbördshus«. Barnbördshusen ägnade
sig i princip åt det som idag benämns kvinnosjukvård, men förkortningen bb har
levt kvar som en benämning på de avdelningar där mammor och barn vistas den
första tiden efter förlossningen. I dag är bb-vården organiserad på i huvudsak tre
sätt. Den vanligaste varianten är den traditionella bb-avdelningen. Här arbetar
barnmorskor och undersköterskor, ibland också sjuksköterskor. Förutom medi-
cinska kontroller av det nyfödda barnet (och omdet behövs ocksåmodern) syftar
bb-vården till att ge modern en möjlighet att ta igen sig och att hjälpa henne att
komma igångmed amningen. De nyblivna föräldrarna får också information och
hjälp med spädbarnsomvårdnad. De flesta mödrar stannar 1–3 dagar på bb och
om möjligt bereds också hennes partner sovplats.

En annan variant av bb-vård är tidig hemgång, vilket innebär att modern och
det nyfödda barnet får åka direkt hem ett par timmar efter förlossningen. De får
sedan komma tillbaka till bb för demedicinska undersökningarna av det nyfödda
barnet, eller så gör barnmorskan ett hembesök.

En tredje variant är patienthotell eller familje-bb, där den nyblivna familjen
vistas i ett hotellrum i anslutning till sjukhuset, men utan den regelbundna tillsyn
som avdelningsvård innebär. Närheten till bb-avdelningen betyder att de medi-
cinska undersökningarna kan genomföras enkelt och de nyblivna föräldrarna kan
få råd och stöd av en barnmorska när de själva önskar.
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När nyblivna föräldrar är missnöjda med bb-vården, är ett av de främsta skä-
len att partnern inte kunnat erbjudas sovplats på bb-avdelningen.1. Detta gäller
också för de pappor jag intervjuat. Det går en tydlig skiljelinje mellan å ena sidan
de som bodde på patienthotell eller erbjöds att övernatta på bb-avdelningen, å
andra sidan de som inte bereddes plats, utan fick åka hem: de förra berättelserna
är oproblematiska och friktionsfria, medan de senare inte är det. Vad jag vill visa
med detta kapitel är att denna »friktion« har att göra med den »vi«-position som
framträdde i kapitel 7 och 8.

I det följande kommer jag först att redovisa Filips och Eriks friktionsfria be-
rättelser (avsnitt 9.1 respektive 9.2), därefter Carls, Björns ochDavids (avsnitt 9.3,
9.4 och 9.5) friktionsfyllda dito.

9.1 »Vi ringde på klockan så en barnmorska fick komma«

Filip avslutar berättelsen om förlossningenmed att han inteminns såmycketmer
än det han just berättat (se utdrag 8.16 på sidan 160) och fortsätter därefter med
vad som hände på bb. Filip nämner ingenting om att han blev tvungen att åka
hem, inte heller att han fick stanna kvar: Filips berättelse förflyttar sig sömlöst
från förlossningsrummet till bb. Givet att det var så viktigt för Filip att få stanna
hos Frida på förlossningsavdelningen under förlossningens inledande skede (se
avsnitt 8.2 på sidan 152), förmodar jag att Filip bereddes sovplats på bb – i annat
fall torde han ha berättat om det.

(9.1)

1 a Första blöjan vi skulle byta med det här jävla barnbecket som är som
någon slags seg sörja som det knappt går att få bort.

2 o Då kommer jag ihåg att vi bara liksom stod där båda två med honom
liggande där på skötbordet

3 c och till slut bara… jamen vad fan gör vi för–
4 m ringde på klockan
5 e ((båda skrattar))
6 r så en barnmorska fick ((skrattar)) komma
7 r och ((skrattar)) »hur fan skall vi göra det här?«
8 d Jamen domhade ju då lite husmorstrickmed olja på papper och såntdär

som–
9 d jamen dom visste ju att det går lite lättare.

Filip inleder sin berättelsemed ett sammandrag av vad somkomma skall (sats
1) och orienterar sedan åhöraren i tid och rum och placerar ut berättelsens hu-
vudpersoner: Filip, Frida och deras nyfödda barn (sats 2). Därefter leder händel-

1 Se avsnitt 1.2.8 på sidan 20.
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serna snabbt fram till berättelsens höjdpunkt: hur de till slut behövde tillkalla en
barnmorska (sats 4) och fråga hur de skall göra (sats 6–7). Filip framställer både
sig själv och hustrun Frida som valhänta, okunniga nyblivna föräldrar, och bju-
der in oss att skratta åt dem. Barnmorskan, å andra sidan, är räddaren i nöden,
den kunniga experten som delar med sig av sina »husmorstrick«.

Filips berättelse är en vi-berättelse från början till slut. I termer av positio-
nering och subjektspositioner (se avsnitt 4.6 på sidan 95) förekommer här den
»vi«-position som också förekom i berättelserna om ultraljudsundersökningen
(kapitel 7) och förlossningen (kapitel 8), nämligen en position där det nyfödda
barnet är en gemensam angelägenhet för Filip och Frida. Denna »vi«-position
ställs mot barnmorskan, som här ges en komplementär och friktionsfri expert-
position.

9.2 »Det var sån värme att känna att det är inte bara vi
utan även han«

Erik och Elisabeth stannade på patienthotell eller familje-bb efter förlossningen.
Efter att Erik berättat om tredje barnet Elins förlossning som var »speciell« för
att »vi gjorde det tillsammans« (avsnitt 8.4 på sidan 173), sammanfattade han
förlossningen med att »allt gick jättebra« och att de efter några timmar fick »åka
ner till [sitt] hotellrum« (utdrag 8.27 sats 27–29). Därefter fortsatte han:

(9.2)

1 o Och på dagen där så kom ju [äldsta barnet] Emil och [andra barnet]
Elias

2 c och framför allt Emil var så fast
3 c han liksom grät av lycka när han fick sitta med lilla Elin.
4 c Elias var mest intresserad av den där Daimen som låg på en hylla

((skrattar till))
5 m men Emil var verkligen sådär…
6 m det verkligen brann i honom av…
7 m ja, men det var kärlek till sin lillasyster från första…
8 r Det var jättehäftigt att se.
9 o Ja. Hur gammal var Emil då?

10 o Ja, nu skall vi se, han måste då ha varit sex.
11 o Mm. Just det. Han var sex.
12 e Det var sån värme att känna att det är inte bara vi utan även han.
13 e Och Elias, en fyraåring, fattar ju inte riktigt på samma sätt.
14 r Ehm men det var jättemysigt att få se det.

Berättelsen kretsar kring sönerna Emil och Elias och deras olika reaktioner
på att ha fått ett syskon: Elias ointresse (sats 4) ställs mot Emils omedelbara, brin-
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nande kärlek (sats 2–3, 5–7); det sistnämnda utgör berättelsens klimax (den mest
rapportervärda händelsen). För Erik var detta »jättehäftigt att se« (sats 8), och ef-
ter ett kort instick av mig (sats 9–11) utvecklar han innebörden av detta i några
evaluerande satser (sats 12–13).

Vilket är detta »vi« som »inte bara [är] vi utan även han«? Eriks berättelse
om förlossningen (utdrag 8.27) slutade med att »vi fick sova i lugn och ro på
förlossningsrummet några timmar«, varefter »vi fick åka ner till vårt hotellrum«.
Detta »vi« består av Erik själv, hustrun Elisabeth och deras nyfödda dotter. Det är
detta »vi« som i utdrag 9.2 får besök av sönerna Emil och Elias (sats 1). När Erik
utvecklar innebörden av berättelsen (sats 12) vidgas detta »vi«: »det är inte bara
vi, utan även han«. Berättelsen kan således förstås som en berättelse om hur »vi«
står i förbindelse med »dem«, eller mer precist: Eriks berättelse handlar om hur
sonen Emil inlemmas i det »vi« som familjen utgör – det är inte bara vi (mamma,
pappa, nyfödd dotter), utan även han (son och storebror).

Emils omedelbara kärlek till sin lillasyster står i kontrast till den yngre bro-
dern Elias intresse för »den där dajmen«. Även om berättelsens själva poäng, som
jag förstår den, handlar om hur Emil inlemmas i familjens »vi«, lämnas inte Elias
utanför. Erik förklarar Elias ointressemed att han är fyra år och därför inte »fattar
[…] på samma sätt« (sats 13), vilket kan läsas som att om han hade varit äldre,
hade han också reagerat som Emil. Det innebär att Erik också inlemmar Elias
i familjens »vi«, om än som ett slags »potentiellt inlemmande«. Eriks berättelse
handlar då om hur Erik, Elisabeth, Emil, Elias (om än »potentiellt«) och Elin blir
en familj, blir ett »vi-som-familj«.

Det »vi« som framträder här är dock av ett något annorlunda slag än den
»vi«-position som förekom i Filips berättelse (avsnitt 9.1). I Filips berättelse var
det fråga om ett »vi« som ställdesmot barnmorskan, ett »vi« för vilket spädbarnet
är en gemensam angelägenhet. Eriks »vi« i representerar däremot familjen, inte
de nyblivna föräldrarna som i Filips berättelse. Det förekommer heller inte nå-
gon barnmorska eller undersköterska som detta »vi-som-familj« kan positione-
ras mot; Eriks berättelse handlar snarast om hur detta »vi-som-familj« förändras.

9.3 »Det kändes så jättetomt i lägenheten när jag gick och
lade mig«

Carls ochCecilias förlossning var en jobbig upplevelse för dembåda (se avsnitt 8.3
på sidan 162). Carl beskrev det som det mest »fysiskt och psykiskt krävande« han
varit med om. Cecilia fick samtalsstöd efteråt, något som Carl i efterhand önskar
att han också begärt (utdrag 8.25). Därefter återupptar Carl sin berättelse:
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9.3 »Det kändes så jättetomt i lägenheten när jag gick och lade mig«

(9.3)

1 o Efter den där förlossningen alltså, timmarna efteråt så…
2 c Cecilia åkte upp till bb,
3 o och då var ju klockan tidigt på morgonen
4 o och dom skulle försöka att sova liksom,
5 e och det kändes också konstigt att hon åker på bb och jagmåste åka hem,
6 e jag får inte sova kvar.
7 e Det kändes jättekonstigt, och jobbigt faktiskt.
8 m Så då åkte jag hem

Carls berättelse består av två händelser (sats 2, 8) somorienteras i tid, rumoch
avsikter (sats 1, 3–4). Båda händelserna består av förflyttningar: Cecilia och deras
nyfödda dotter förflyttar sig till bb-avdelningen, och Carl som åker hem. Hemå-
kandet förberedsmed tre starkt evaluerande satser (5–7) och framstår därför som
högst problematiskt och oönskat. Därför bör också den sista satsen förstås som
berättelsens mest rapportervärda händelse.

Vad var det som gjorde att det kändes »jättekonstigt och jobbigt« att åka hem?
Vari ligger det oönskade och problematiska? Detta framgår av fortsättningen på
Carls berättelse:

(9.4)

1 o ja, då var ju klockan, jag vet inte, sex på morgonen kanske?
2 o Jag hade liksom ringt mina föräldrar liksom och sagt att ja, men vi har

fått barn
3 o och jag hade även ringt min bäste vän liksom och sagt det.
4 e Ehm… så det kändes lite åka hem så, helt själv.
5 c Och sen minns jag när man väl kom hem
6 e för då hade man ju alltid tänkt såhär att jamen vi kommer hem tillsam-

mans, alltså med ett barn, som en familj såhär liksom,
7 e men nu kom jag hem själv.
8 e Bara gå och lägga sig i en tom lägenhet, liksom,
9 e efter att ha varit med om egentligen en ganska traumatisk upplevelse

10 e och bara komma hem.
11 m Ja, jag somnade nog ganska ganska snabbt för jag var så utmattad som

jag var,
12 e men det var med den känslan av framför allt tomhet–
13 e alltså det kändes så jättetomt i lägenheten när jag gick och lade mig
14 e och det var med den känslan jag somnade.

Berättelsen om hemkomsten består också den av ett fåtal händelser: han kom
hem (sats 5) och han somnade (sats 11); händelserna i sats 2–3 är i tempus plus-
kvamperfekt och tjänar därför som en orienterande bakgrund till händelseför-
loppets tempus preterium. Det tänkta händelseförloppet är också det tänkt i plus-
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kvamperfekt (»hade […] tänkt«, sats 6) och starkt evaluerande. Denmest rappor-
tervärda händelsen är insomnandet med »känslan av tomhet« (sats 11–14) – en
händelse som närmast framstår som smärtsam.

Det problematiska i att åka hem från bb står att finna i kontrasten mellan det
det Carl önskade och den verklighet hanmötte: han »hade alltid tänkt att vi kom-
mer hem tillsammans […] som en familj« (sats 6), men nu kom han hem ensam
och med en känsla av tomhet; Carl upprepar ordstammen »tom« tre gånger (sats
8, 12, 13). Att Carl fick komma hem ensam framstår som något påtvingat och
orätt: det var inte så här det skulle vara!

Carls berättelse är i jag-form och kan heller inte vara något annat eftersom
den, bortsett från Cecilia som »åkte upp till bb« (utdrag 9.3 sats 2), handlar om
honom själv och hans ensamhet. Om de däremot hade varit som det borde ha
varit, skulle »vi« ha kommit hem, »tillsammans som en familj«. Detta kan för-
stås som så, att det problematiska med Carls berättelse är att den inte är en »vi«-
berättelse, eller rättare sagt: att det »vi« som förekommer i Carls berättelse är ett
önskat men aldrig förverkligat »vi« – oavsett om detta »vi« består av föräldrarna
(som i Filips berättelse i avsnitt 9.1) eller av hela familjen (som i Eriks berättelse
i avsnitt 9.2).

9.4 »Det kändes lite förlegat att papporna skulle gå hem«

Björn berättade i korta ordalag om förlossningen (avsnitt 8.10) och fortsättermed
att berätta om vad som hände på bb-avdelningen:

(9.5)

1 a Det kändes lite förlegat att–
2 o sen när man kom upp till BB
3 o då skulle ju papporna gå hem där vid nio. ((skrattar))
4 c Så kommer man hem
5 m och så bara »ja, vad skall jag göra här då?« ((skrattar))
6 e Kändes lite… konstigt, på nå’ vis.
7 Förlegat?
8 e Ja, men alltså det kändes lite såhära som att jamen då skall papporna ut

och dricka konjak och röka en cigarr, ((skrattar))
9 e men jag förstår ju att–

10 e det var ju många–
11 e det var ju fyra mammor i varje rum då så att dom hade ju som ingen

plats för papporna också,
12 e så det förstår man ju.

Björn påannonserar sin berättelse genom att tala om att det han nu kom-
mer att berätta är något han uppfattar som »förlegat« (sats 1). Därefter orienterar
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9.4 »Det kändes lite förlegat att papporna skulle gå hem«

Björn lyssnaren i tid, rum och situation: det var efter förlossningen, de hade an-
länt till bb-avdelningen (det opersonliga pronomenet »man« i sats 2 syftar rimli-
gen på Björn, Bodil och deras nyfödda son) och där gällde regeln att pappor får
lämna klockan nio (sats 3 är en fri sats och därför ingen händelse i Labovs taxo-
nomi, se avsnitt 4.5.2). Därefter följer ett händelseförlopp som är mycket likt det
i Carls berättelse (avsnitt 9.3): Björn kom hem ensam (»man« i sats 4 syftar på
honom själv) och undrade vad han hade där att göra. Den senare händelsen är
den starkast evaluerade och Björn använder adjektiven »konstigt« (samma som
Carl i utdrag 9.3) och »förlegat«.

När jag bad Björn packa upp adjektivet »förlegat« nämnde han den kanske
ovanliga – men för honom uppenbarligen bekanta – seden med »barnsängsskål«
eller »barntår«:2 det »kändes« som om det var vad han förväntades göra (sats 8).
Även om Björn också anför en mer rimlig förklaring till varför han blev hemskic-
kad (sats 11), verkar han likväl uppfatta hemskickandet från bb som absurt.

Liksom i Carls berättelse finns inget »vi«, utan bara ett vilset »jag« som und-
rar vad han gör ensam hemma (sats 5), och precis som med Carls berättelse kan
detta förstås som ett önskat »vi« som aldrig förverkligas. Denna tolkning får stöd
i berättelsens fortsättning:

(9.6)

1 Men nu har dom ju gjort om,
2 så att när vi fick [dottern], då fick jag ju stanna kvar.
3 Hur upplevde du det, att få stanna?
4 Ja, det var ju kanon, det var jättebra,
5 så skulle man ha fått ha det första gången.

Björns andra berättelse är, för att låna en musikalisk term, en variation av
den första, där endast de förändrade förutsättningarna (sats 1) och den varierade
händelsen (sats 2) behöver nämnas för att händelseförloppet skall stå någorlun-
da klart. När Björn förtydligar innebörden av berättelsen (sats 4–5) jämför han
med den föregående: att bli hemskickad, det var »konstigt«, »förlegat«, men att
få stanna på bb, det var rätt, det var så det skulle vara! Eller uttryckt på ett annat
sätt: det »vi« som aldrig förverkligades i utdrag 9.5, blir här förverkligat – och det
är rätt.

Björn kan förstås bara göra jämförelsen mellan den första och den andra bb-
vistelsen eftersom han har varit med om två. Innan han hade den andra vistelsen
att jämföra med, är det möjligt att den första för honom inte framstod som lika

2Mina undersökningar har inte lett till någon närmare kunskap om denna tradition. På finska heter
det varpajaiset. På svenska har jag stött på ord som »pappakonjak«, »tåfest«, »tåkrympning«. Några
av de få texter jag hittat som avhandlar ämnet är Carola Ekrem, »Från barnsängskalas till baby
showers«, Källan: Svenska litteratursällskapet informerar, nr. 1 (2009): 14–23; Peter Slotte, »›Supa
barnsängsskål‹: från barnfot till barntå och finskans varpajaiset«, Språkbruk, nr. 3 (1996).
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absurd som den nu gör när han jämför dem – men nu när han kan jämföra, är
det uppenbart vilken av dem han föredrar.

I Björns berättelser figurerar också personalen på bb, om än implicit. Regeln
att »papporna skulle gå hem där vid nio« (utdrag 9.5, sats 3) måste ha införts
av någon och denna någon är rimligen »dom« som inte har »plats för papporna
också« (utdrag 9.5, sats 11). Detta är samma »dom« som i den andra berättelsen
har »gjort om« (utdrag 9.6, sats 1) så att Björn nu kan stanna på bb. Detta »dom«
som Björn syftar på kan möjligen förstås som bb-avdelningens personal och be-
slutsfattare, och det är dessa som genom förändrade regler möjliggör skillnaden
mellan de två berättelserna. Uttryckt på ett annat sätt: huruvida det önskvärda
»vi:et« förverkligas är avhängigt bb-avdelningens regler, verksamhet och ytterst
sett dess personal och ledning.

9.5 »Det var rätt jobbigt att behöva slåss«

David ägnade en stor del av vår intervju åt att berätta om den konflikt som upp-
stod mellan honom och personalen på bb; David var över huvud taget den av de
pappor jag intervjuade som var mest kritiskt till mödrahälsovården och förloss-
ningsvården (se avsnitt 2.5.1 på sidan 48 och avsnitt 6.2 på sidan 119). I detta
avsnitt skall jag återge början och slutet av hans berättelse om denna konflikt:

(9.7)

1 a Och sen var det liksom ((skrattar till)) eftervårdnaden som var total
jävla misär.

2 a Ja, men du vet när dom skall upp och ligga på avdelning på bb liksom?
3 a Det skar sig så in i bängen.
4 c Precis innan vi skulle lämna förlossningssalen så kommer dom ner till

mig
5 c och säger att »ja, du vet att dumåste åka hem i kväll, du kan inte stanna,

det finns inga lediga familjerum«.
6 c »Nej, det vet jag inte«,
7 o för det hade vi också snackat om
8 o och Denise hade skrivit i sitt, såhär, brevet man skulle lämna in
9 o att hon vill att jag skall vara med

10 c så [jag sa] »nej, det vet jag ingenting om, det är ert problem, ni får
((skrattar till)) lösa det, jag kommer att stanna här i natt«.

Här måste först påpekas att personalen på bb-avdelningen rimligen såg det
hela ur ett helt annat perspektiv än David gjorde. Beslutet att skicka hem Da-
vid var knappast grundat i illvilja, utan en anpassning till rådande omständighe-
ter och tillgängliga resurser. David och Denise fick visserligen ett eget rum, men
det innebar att någon annan inte kunde få ett eget rum – någon som personalen
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kanske bedömde var i större behov av det än Denise och David. Detta nämner
jag för att påminna om att det finns fler perspektiv än Davids egna – men jag
varken kan eller vill bedöma vems perspektiv som var »rätt«. Däremot menar jag
att det finns ett värde i att undersöka hur David rättfärdigar sin sak och på vilka
grunder han för sin »kamp«mot bb-avdelningen; detta är vad jag fortsättningsvis
kommer att beröra.

David påannonserar en berättelse om »misär« (sats 1–3) varefter han presen-
terar ett händelseförlopp som består av många »små« händelser i stället för de
två, tre »stora« händelser som i Carls och Björns berättelser (avsnitt 9.3 och 9.4);
Davids berättelse är mer detaljerad och dramaturgiskt sett av ett helt annat slag
och också med ett annat syfte: Carls och Björns berättelser handlade om vad de
upplevde efter att så att säga ha blivit separerade från sin familj, medan Davids
berättelse handlar om en kamp att inte separeras från sin familj.

Det är tydligt vem som är berättelsens protagonist och vilka som är anta-
gonister: protagonisten David för en kamp mot personalen som han framstäl-
ler som oförstående och (åtminstone senare i berättelsen) rent fientligt inställda.
MenDavid för inte en kamp för egen del, utan för Denises skull. Den »beskyddar-
position« David ger sig själv i berättelsen påminner om den »språkrörsposition«
som framträdde i Carls berättelse om förlossningen (avsnitt 8.3 på sidan 162).

David tycks också ta för givet att det som de skrivit i förlossningsbrevet också
är det som gäller, och att personalens besked att det inte finns några »lediga fa-
miljerum« (sats 5) därför är irrelevant. David anför förlossningsbrevet som vore
det en beställning till förlossningsavdelning och bb-avdelning, och det är därmed
deras ansvar att »lösa det« (sats 10). David positionerar således sig själv som ett
slags beställare, vilket i sin tur implicerar att personalen skall vara utförare eller
leverantörer.

David berättar hur de efter några timmar tog sig från förlossningsavdelningen
till bb-avdelningen där de anvisades en plats i en gemensam sal. Där fanns en
sängplats, men ingen plats för David. Personalen insisterar på att han skall åka
hem, men David vägrar. Efter flera turer, slutar det med att David hittar en filt
och en kudde och lägger sig på golvet bredvid Denise. Morgonen därpå fortsatte
konflikten:

(9.8)

1 o Sen på morgonen efter då var det såhär:
2 o Jamen vi åker härifrån så fort det bara går, om vi inte får ett eget rum.
3 c Så kom dom och gjorde den där ronden
4 c så sade vi det att »jamen antingen vill vi ha ett rum eller så åker vi hem,

för att vi mår inget bra här, det här funkar inte«.
5 c »Ja, nej, men ((harklar sig)) det ser ju inte bra ut i papprena om ni skulle

åka hem nu«, liksom.
6 c »Men jag skiter i hur det ser ut i papprena.«”
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7 c Såhär, »jag har en fru som håller på att bryta ihop och fått en liten son
vi kan åka hem«, liksom.

8 c »Ja, nej, vi får kolla med läkaren.«
9 c Och då skulle vi vänta till första ronden

10 c vi var tvungna att stanna kvar åtminstone en vända.
11 o Nu är det måndag morgon då så att nu har den den ordinarie persona-

len kommit tillbaka
12 c så då går jag upp och pratar med chefen för hela jävla bygget
13 c säger det liksom att »vi vill ha ett eget rum, annars kommer vi att åka

hem«
14 c och hon sa att »nej, det går inte, vi får kolla efter i slutet av ronden vem

det är som åker hem« och sådär »pap-pap-pap om det…«
15 c »Jamen okej då är det ju väldigt klart om vi inte har ett rum efter ronden

så åker vi hem.«
16 c Hon fattar ju läget liksom den här kvinnan
17 c så hon säger ju inte så mycket mer
18 c utan sen går jag ner till Denise igen
19 c och sen blir klockan vad det nu var tolv eller något
20 c och så går vi upp
21 c och då var våra saker flyttade,
22 c då hittade vi inte våra grejor.
23 c Så då fick vi springa runt
24 c titta in i rummen
25 m som såhär »jamen titta här var ju faktiskt ett rum där vi ((skrattar till))

här står våra saker«.
26 e Så då helt plötsligt gick det ju att ordna.
27 r Och då blev det rätt mycket bättre
28 r för då kunde vi slappna av
29 e och såhär »jamen nu, nu kan vi vara här ett par dagar«, liksom.
30 d Men första dygnet det var jävligt stökigt.
31 d Det var rätt jobbigt att behöva slåss, liksom.

Det relativt långa händelseförloppet kulminerar i att de får ett eget rum på
bb-avdelningen (sats 25) och i berättelsens upplösning – resultatet eller följden
av händelseförloppet – blir tillvaron på bb-avdelningen »rätt mycket bättre« för
David och Denise. Dramaturgiskt sett har Davids berättelse – som här avsevärt
kortats ned i och med att alla händelser mellan utdrag 9.7 och 9.8 utelämnats –
en klassisk form med exposition, komplikation, stigande handling, kulmen och
upplösning: berättelsens protagonist övervinner det ena hindret efter det andra
tills det sista hindret (»chefen för hela jävla bygget«, sats 12) övervunnits. Detta
betyder inte att Davids berättelse är mer eller mindre tillförlitlig än Filips, Eriks,
Carls eller Björns berättelser – men väl att Davids berättelse måste förstås med
tanke på att han är en mycket skicklig berättare.
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9.6 Slutsatser

David konkluderar sin berättelsemed att »det var rätt jobbigt att behöva slåss«
(sats 31). Vad var det han behövde slåss för? Detta klarnar om man beaktar be-
rättelsens »jag« och »vi«. Utdrag 9.8 pendlar mellan »jag« och »vi«: det är »vi«
som lägger upp strategin (sats 2), ställer rondläkaren inför ett ultimatum (sats 4),
letar efter sina saker (20–25) och så vidare. Detta »vi« representerar David och
Denise som handlar i samförstånd. Om David i utdrag 9.7 framställde sig själv
i en »beskyddarposition« framställer han sig här också i en »vi«-position: det är
Davids och Denises gemensamma intresse – »vårt« intresse – som David värnar
gentemot personalen. Det är också »vi« som »slappnar av« när de väl fått ett eget
rum (sats 28). Detta gör att också när David berättar i jag-form (sats 12–18) är
det fortfarande utifrån denna »vi«-position. Ett svar på frågan om vad David be-
hövde slåss för på bb-avdelningen kan alltså vara att han behövde slåss för att få
vara ett »vi«, ett »vi« som består av David, Denise och deras nyfödda son, »vi-
som-familj«.

Slutligen en kommentar om det ultimatum David ställde såväl rondläkaren
som avdelningsföreståndaren inför: ge oss ett rum – annars åker vi hem (sats 4,
13, 15). David vill göra gällande att hans ultimatum var verksamt (sats 16), men
det kan bara vara verksamt mot bakgrund av en mycket specifik förutsättning,
nämligen att personalen på bb har ett intresse av att de – eller rättare sagt Deni-
se, den nyförlösta kvinnan, och spädbarnet – skall stanna på bb. Vilket är detta
intresse? Detta hänger samman med bb-vårdens syfte: barnmorskorna betrak-
tar som sitt ansvar att försäkra sig om att mamman och spädbarnet mår bra, att
amningen fungerar och att mamman förmår se till spädbarnets behov innan de
släpper taget om dem. Om David har rätt i sin förmodan att hans ultimatum var
verksamt, torde det således hänga samman med att det var riktat direkt mot det
barnmorskorna på bb-avdelningen betraktar som sitt ansvar.

9.6 Slutsatser

De berättelser där den nyblivna pappan erbjöds möjlighet att övernatta på bb-
avdelningen eller familjen vistades på patienthotell, är oproblematiska vi-berätt-
elser. Med »oproblematiska«menar jag att berättelserna är friktionsfria. Det finns
ingenting som »skaver« vare sig i Filips anekdot om barnbecket (avsnitt 9.1) eller
Eriks berättelse om äldste sonens uppblossande kärlek till sin lillasyster (avsnitt
9.2).

De berättelser där den nyblivna pappan inte kunde beredas plats på bb-avdel-
ningen är däremot problematiska jag-berättelser. I såväl Carls som Björns berät-
telser (avsnitt 9.3 och avsnitt 9.4) är det något som skaver betänkligt, nämligen
att komma hem utan sin familj. Carl säger att han alltid föreställt sig att »vi kom-
mer hem tillsammans […] som en familj« (utdrag 9.4 sats 6) och Björn jämför
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med andra barnets födelse, då han erbjöds sovplats på bb, och konkluderar att
»så skulle man fått ha det första gången« (utdrag 9.6 sats 5). Detta kan förstås
som att det är just avsaknaden av ett önskat »vi« som utgör det problematiska,
det som »skaver«.

Davids berättelse (avsnitt 9.5) kan kanske karaktäriseras som en problematisk
vi-berättelse. Det problematiska består i att berättelsens »vi« hotar att splittras,
men David finner sig inte i det utan »slåss« för att han skall kunna stanna på bb-
avdelningen. När detta till slut lyckas, kan »vi slappna av« (utdrag 9.8 sats 28).
Även om David under intervjun inte berättade mer om vad som hände på bb,
har han därmed, principiellt sett, möjliggjort en oproblematisk vi-berättelse av
det slag Filip och Erik framför. Hade han åkt hem, hade det inte varit möjligt. Det
David såg sig nödgad att »slåss« för, kan således förstås som det önskade »vi« som
i Carls och Björns berättelser lyste med sin frånvaro.

Att de flesta nyblivna pappor vill vara med sin familj på bb är ett entydigt
resultat i tidigare forskning (se avsnitt 1.2.8). Med detta kapitel menar jag mig
visa åtminstone ett skäl till pappors önskan att kunna vara med sin familj efter
förlossningen, nämligen att vara en del av ett »vi« – ett »vi-som-föräldrar« som
i Filips berättelse eller ett »vi-som-familj« som i Eriks berättelse. Innebörden av
detta »vi« återkommer jag till i kapitel 11.
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10
Subjektspositioner som aktörer i kulturellt

förmedlade berättelser

Mitt främsta syfte med detta kapitel är att visa hur en fenomenologiskt–herme-
neutiskt grundad förståelse av upplevande, berättelser och subjektspositioner kan
användas för att blottlägga kulturella föreställningar. Det rör sig alltså om ett te-
oretiskt projekt, inte empiriskt. Min utgångspunkt är den jag presenterade i ka-
pitel 3, nämligen att berättelser och berättande är fundamental för människans
själva existens; att berättandet är är det sätt genom vilken själva tiden blir gripbar;
att det är genom att berätta vad vi varit med om som såväl våra egna som and-
ra människors handlingar och avsikter blir begripliga; att en människas liv och
identitet hålls samman genom hennes berättelser; att upplevandets här-och-nu
finner sammanhang och mening genom att så att säga utgöra en del av en eller
annan pågående berättelse. Detta är inte att påstå att upplevande är detsamma
som berättande, men väl att det föreligger ett slags väsensgemenskap mellan upp-
levande och berättande: upplevandets tolkningshorisont utgörs av såväl våra egna
berättelser som det lapptäcke av kulturellt och historiskt medierade berättelser
som vi – medvetet eller omedvetet – är förtrogna med.1

Det centrala begreppet är subjektsposition (se avsnitt 4.6 på sidan 95) som jag
här ger en mycket specifik betydelse: med subjektsposition menar jag de möjliga

1 Se avsnitt 3.3.3 och Hanna Meretoja, »Narrative and Human Existence: Ontology, Epistemology,
and Ethics«, New Literary History 45, nr. 1 (2014): 89–109.

205



Kapitel 10: Subjektspositioner som aktörer i kulturellt förmedlade berättelser

»roller« som verkliga, påhittade eller blott antydda aktörer spelar i de kulturellt
och historiskt förmedlade berättelserna som utgör såväl upplevandets som våra
egna berättelsers bakgrund. Detta skall jag argumentera för med hjälp av exem-
pel från de tidigare kapitlen, men också med exempel från »pappaböcker«, alltså
böcker med tips, råd och förberedelser inför graviditet, förlossning och föräldra-
skap.

Min utgångspunkt bygger också på en fenomenologisk förståelse av normali-
tet. Här syftar jag inte i första hand på de sociala normer som ringar in ett område
av godtagbart beteende – även om detta också kan förstås som det normala bete-
endet – utan de »måttstockar« som så att säga är närvarande i upplevandet och gör
att en eller annan upplevelse uppfattas som »normal« eller »onormal«, »optimal«
eller »suboptimal«.2 Detta slags »normer« finns med redan när den föremålsliga
världen breder ut sig för det medvetna subjektet. Den gröna tröjan har rätt färg
i dagsljus, men i det blåtonade ljuset från butikens lysrör framträder färgen som
inte riktigt rätt färg; färgupplevelsen är suboptimal. Om kaffekoppen står på ett
bord, en bänk, i diskstället, i ett skåp framträder den som blott en kaffekopp, men
står den på golvet framträder den som något som inte är riktigt rätt; placeringen
av kaffekoppen är suboptimal. Överfört till ett exempel från kapitel 8: när Carl
i förlossningsrummet finner sig »helt blank« är det en upplevelse med en upp-
levelsekvalitet av att inte vara riktigt rätt; det var suboptimalt (se utdrag 8.21 på
sidan 166). Som jag påpekade i samband med det utdraget, kan denna upplevel-
sekvalitet bara uppstå mot bakgrund av en föreställning om att det borde ha varit
på ett annat sätt.

10.1 Kulturella berättelsers närvaro i upplevandet

I kapitel 5 använde jag Filips och Carls berättelser graviditetsbeskedet för att visa
hur kontaktenmedmödrahälsovården framstår somgiven och självklar.Här skall
jag använda deras berättelser för att visa hur de både implicit och explicit »lutar sig
mot« kulturella berättelser om graviditet och mödrahälsovård. För enkelhetens
skull återger jag deras berättelser också här. Först Carls berättelse:

(10.1)

1 Kommer du ihåg det tillfället när ni fick veta?
2 o Jag minns inte exakt vilken dag det var, men det var där på vårkanten i

alla fall.
3 o Jag var ute och jobbade,
4 c hade precis lämnat på [stadsdel],
5 c körde på [vägnamn],

2Denna idé om normalitet som optimalitet har jag hämtat från Anthony J. Steinbock, »Phenome-
nological Concepts of Normality and Abnormality«, Man and World 28 (1995): 241–260.
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6 c då min sambo ringer
7 c och säger: »Är du ute och jobbar nu?«
8 c »Ja, jo.«
9 c »Stanna till!«

10 c Jag tänker: jaha, vad nu?
11 c [och säger] »Nej, men varför då?«
12 c »Nej, men stanna bilen!«
13 c Ja, jag stannar bilen,
14 c och så säger hon: »Jo alltså, jag har precis tagit ett graviditetstest och

det visade positivt.«
15 c Jag bara: oh shit!
16 c Och så sa hon: »Ja men dom är ju inte helt säkra så du får köpa några

till.«
17 o Och det var precis strax innan tio på förmiddagen.
18 o Alla förmiddagsflyg och sånt var avklarade liksom
19 o och då brukar man visst ta lunch som taxiförare.
20 c Ehm, så då åkte jag direkt till apoteket på [stadsdel]
21 c och dom hade många olika graviditetstester
22 c så jag köpte ett av varje,
23 c jag tror det var fyra eller fem eller något såntdär
24 c och sedan åkte jag hem.

— — —
25 m Och Cecilia kissade mer på stickor
26 m och alla visade exakt samma resultat, att hon var gravid.
27 r Och jag kände att ja, då är det väl bara att boka in en tid hos gyn
28 r och få det bekräftat medicinskt.

Och så Filips berättelse:

(10.2)

1 Hur fick du veta att ni väntade barn?
2 o Jo men jag tror att det var såhär att vi var i min mammas torp
3 o [det] ligger femtio mil härifrån
4 o och min fru liksom kände på sig att nu, det kanske ändå är något nu
5 c och jagminns att vi köpte ett graviditetstest på apoteket i den stan sam-

ma dag som vi åkte därifrån.
6 c Vi väntade med att ta det där testet tills vi kom hem.
7 c Så då hemma där i lägenheten då,
8 c det gjordes tillsammans liksom så vi kunde titta på dendär stickan ihop.
9 m Det var inget sånthär YouTube-moment för mig faktiskt

10 m och inte riktigt för henne heller…
11 e [jag] har sett en [del] YouTube-klipp på människor som lägger ut dom

här »oh my God«, men det var inte riktigt det.
12 e Det var mera som bara…
13 e hon var som så säker på något sätt,

207



Kapitel 10: Subjektspositioner som aktörer i kulturellt förmedlade berättelser

14 e [den där] känslan som var annorlunda i magen, att det, ja, det är något
nu.

15 e naturligtvis jättekul, men ett ganska sakligt konstaterande egentligen.
16 r Och då, det är väl efter det som man börjar fundera
17 r och ringer till… ehm… mvc blir det ju då i första hand
18 r och bokar någon tid.

I avsnitt 5.1 påpekade jag att det faktum att kontakten med barnmorskemot-
tagningen (utdrag 10.1 sats 27, utdrag 10.2 sats 17) hör hemma i berättelsens upp-
lösning gör att det inte bara är en logisk följd av att bli gravid, det är också något
som är tillräckligt bekant och självklart för att fungera som just en upplösning,
alltså en återgång från disekvilibrium till ekvilibrium. Filips och Carls berättelser
har i grund och botten samma händelseförlopp – graviditetstestet visade positivt,
och så kontaktade de barnmorskemottagningen – men det finns också en olikhet
som vid närmare granskning visar sig vara en dramaturgisk likhet.

I Carls berättelse är graviditetsbeskedet känslomässigt laddat eller omskakan-
de: Cecilia ber Carl stanna bilen innan hon säger något, vilket betyder att själva
beskedet kan få Carl att reagera på ett sådant sätt att han förlorar kontrollen över
bilen (utdrag 10.1 sats 9, 12, 14); Carl åker och köper flera graviditetstest så att de
verkligen skall vara säkra på att det stämmer (sats 22–23); och så vidare. I Filips
berättelse är inte graviditetsbeskedet alls så omskakande (utdrag 10.2 sats 15) och
det måste han tala om (sats 9–11). Att någonting inte var på ett visst sätt behöver
rimligen bara klargöras om det på något sätt avviker från det förväntade, om det
avviker från normen. Den dramaturgiska likheten består således i att båda be-
rättelserna implicit förbinder händelsen »att få ett positivt graviditetsbesked« med
reaktionen »bli omskakad« – Carls berättelse genom att i interaktionen mellan
Carl och Cecilia visa hur omskakande beskedet är, i Filips berättelse genom att
markera frånvaron av det omskakande.

Carls och Filips berättelser kan således betraktas som varianter av den redan
bekant berättelse, en kulturellt förmedlad berättelse om att få ett graviditetsbesked
– och denna berättelse består av ett positivt graviditetstest, en känslomässig re-
aktion som är mer än bara ett »sakligt konstaterande«, och som en följd av detta
ringer man och bokar en tid hos barnmorskan. Det är på detta sätt jag menar
att Carls och Filips berättelser implicit lutar sig mot en gemensam, kulturellt för-
medlad »mall« för berättelsen om att få ett graviditetsbesked.

Men Filip gör det också explicit att hans berättelse är annorlunda än andra
berättelser. Filip jämför sin egen upplevelse med »YouTube-klipp«, men vad är
egentligen »dom här ›oh my God‹« som »människor lägger ut« och som Filips
upplevelse inte var som (utdrag 10.2 sats 11)? Detta är, menar jag, berättelser:
berättelser i den vida bemärkelse som exempelvis Roland Barthes anför i det in-
ledande citatet till kapitel 3; berättelser som handlar om människor som får veta
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att de väntar barn och blir så rörda och omskakade att de utbrister »oh my God«
och sedan lägger upp filmerna på YouTube för att dela detta omskakande, fantas-
tiska ögonblick. Filip relaterar sin egen berättelse till andra bekanta berättelser,
eller rättare sagt: han klargör innebörden av de händelser som hans berättelse
representerar genom att explicit sätta dem i förbindelse med andra berättelser –
berättelser som jag som intervjuare också är bekant med, vilket om inte annat
framgår av att jag aldrig behövde fråga Filip vad han menade med »YouTube-
moment«.

Så långt har jag bara talat om hur Carl och Filip i berättandet implicit lutar
sina berättelsermot och explicit förbinder sina berättelsermed kulturellt förmed-
lade berättelser, men hur kan dessa berättelser vara närvarande i upplevandet, i
det här-och-nu som blir berättelsens där-och-då? Det är här jag vill införa be-
greppet subjektsposition som det som förbinder de kulturella berättelserna med
upplevandets här-och-nu. Subjektsposition är en benämning på en möjlig »posi-
tion« i en viss situation, en position »som möjliggör vissa sätt att förhålla sig och
agera som är begripliga för de personer som deltar«.3 Subjektspositioner sträc-
ker sig bortom här-och-nu, bortom den situation i vilken positioneringen sker (se
avsnitt 4.6). Subjektspositioner jämförs ibland med »roller« och man brukar då
framhålla avgörande skillnader mellan de två begreppen men just här är en lik-
nelse med just »roller« passande eftersom jag vill förstå subjektspositioner som
»rollfigurer« (subjekt, aktörer) i kulturellt förmedlade berättelser. De subjektspo-
sitioner som finns tillgängliga i en situation är alltså möjliga subjekt i de kulturellt
förmedlade berättelser som finns närvarande i upplevandets här-och-nu.

Detta förutsätter också en narrativ tolkning av »situation«. En situation är
inte bara en sammanfattning av rådande omständigheter, utan ett meningsfullt
här-och-nu – ett här-och-nu som i sig framträder som någonting och implice-
rar handling (tänk på ord som »nödsituation«, »konfliktsituation«, »valsituation«,
och så vidare). I linje med exempelvis Alasdair MacIntyre (se avsnitt 3.3.3) före-
slår jag att en situationsmening – att man står inför en sådan eller sådan situation
– kan förstås som att upplevandets här-och-nu hör till en eller annan pågående
berättelse: berättelsen om hur jag fick beskedet att jag väntade barn, berättelsen
om hur jag blev förälder, berättelsen om vårt liv tillsammans, och så vidare. Detta
benämner jag fortsättningsvis tematiserad situation, en situation som framträder
som någonting, som ett visst slag av situation.

För att sammanfatta: upplevandets här-och-nu framträder som en sådan el-
ler sådan situation därför att den så att säga skrivs in i en eller annan berättelse;
dessa berättelser är i sin tur inte uppkomna ur intet, utan vävs mot bakgrund av
en repertoar av kulturellt tillgängliga berättelser; och dessa kulturella berättelser

3 EvaMagnusson och JeanneMarecek, Genus och kultur i psykologi: teorier och tillämpningar (Stock-
holm: Natur & Kultur, 2010), 128.
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erbjuder samtidigt möjliga subjektspositioner i upplevandets här-och-nu. Kul-
turella berättelser fungerar som ett slags mallar både för hur en situation skall
framträda som ett visst slag av situation, och för hur jag i den situationen kan
handla som någon: som blivande förälder i den situation som graviditetsbeske-
det utgör, som medicinskt expert i den situation som ultraljudsundersökningen
utgör, som forskare i den situation som forskningsintervjun utgör, och så vidare.

Att Carls och Filips berättelser tycks luta sig mot en gemensam kulturellt för-
medlad berättelse betyder dock inte att det bara finns en sådan berättelse om att
bli gravid. Det Carl och Filip har gemensamt är att de båda levde i parrelationer
och att paren talat om barn innan de blev gravida. Även om Cecilias graviditet
var oväntad – vilket förstås också bidrar till det omskakande i Carls berättelse –
var den inte oönskad. Isak och Ida hade dock inte någon historia som par när Ida
blev gravid: Isak berättar att han »träffade en kompis han inte träffat på ett och
ett halvt år«, att »hon blev gravid« och att de »försökte starta en relation för bar-
nets skull«. När jag en bit in i intervjun frågar hur det kom sig att de fattade det
beslutet, skriver Isak in sig i en helt annan berättelse:

(10.3)

1 Hur kom det sig förresten att ni bestämde er för att behålla barnet?
2 Alltså, barn, det är ju alltid roligt med barn och såntdär,
3 men det var ju mest hon som ville behålla det.
4 Så att då fick man ju ta ansvar för det man har gjort.
5 Okej. Kände du dig tvingad?
6 Alltså, inte av folk, alltså, av omgivningen,
7 då kände jag inget tryck att man var tvungen.
8 Då var det ju nästan tvärtom att man skulle låta bli.
9 Men, man tyckte ju att man ska ta ansvar för det man gjort och sånt-

därnt
10 för väljer man att ha sex så vet man ju riskerna också.

Isak tar ansvar för konsekvenserna av sina handlingar (sats 4, 9) och han tycks
göra det för Idas skull: det var hon som insisterade på att behålla barnet (sats 3)
och därför fanns inget annat alternativ än att ta ansvar (sats 4). Här positionerar
sig Isak gentemot bekanta föreställningar om män och manlighet: han gör klart
att han inte är en sådan man som gör en kvinna med barn och sedan smiter, utan
en man som tar ansvar – och därför finns heller inga alternativ när nu Ida blev
gravid och ville behålla barnet.

Isak framställer eller positionerar sig själv som en viss sorts man4 och det jag
vill framhålla är att denna position består av en »roll« i en kulturellt förmedlad

4 En »tänkt« eller »imaginär« position, se Margaret Wetherell och Nigel Edley, »Negotiating Hege-
monicMasculinity: Imaginary Positions and Psycho-Discursive Practices«, Feminism&Psychology
9, nr. 3 (1999): 335–356.
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berättelse, nämligen en berättelse om att (som man) ta ansvar för det man gjort.
Isak lutar sig därmed mot en annan berättelse än den Carl och Filip lutar sig mot,
en berättelse som handlar om något annat och kanske till och med kan sägas
tillhöra en annan »genre« – men likväl en berättelse, och de subjektspositioner
som blir tillgängliga (mannen som tar ansvar) består av handlande subjekt i dessa
kulturellt förmedlade berättelser.

10.2 Kulturella berättelser som former för upplevandet

De kulturellt förmedlade berättelser vars närvaro i upplevandet jag argumentera-
de för i föregående avsnitt, behöver inte utgöras av berättelser i egentlig mening
utan också ett slags former ellermodeller för upplevandet.5. I detta avsnitt skall jag
visa exempel på sådana »narrativa former« i litteratur med tips, råd och förbere-
delser inför förlossningen. Jag tarmin utgångspunkt i ett avsnitt om förlossningen
i Jonas Hellings bok Att bli pappa: så funkar det, utgiven 2001:

Så kommer då till slut ert barn fram. Eller ploppar fram – för när väl huvu-
det är igenom tar sig resten av den lilla kroppen utan problem igenom på
någon sekund. Eller forsar fram, för det är ju inte bara bebisen som vill ut,
utan även en hel del kroppsvätskor du aldrig ägnat en tanke åt tidigare. I
sammanhanget kommer du dock troligtvis att tycka att åsynen av allt detta
»guck« bara är en del av det naturliga mirakel du just varit vittne till. Det
där blodet och slemmet kommer ju trots allt inte av att någon dör, utan av
att någon föds. Det gör att det snarare framstår som intressant, i stället för
läskigt.
Din kvinna sjunker ihop på kudden.Hon är skakad,menhon lever. Bebisen
ligger på förlossningssängen. Hon är blå och – lever hon? Ja, efter två se-
kunder, som du upplever som två minuter, så andas hon in djupt och sedan
levererar hon sitt första meddelande till en hotfull omvärld: UUUÄÄHH!!
Du pustar ut och räknar blixtsnabbt ut att alla fingrar, tår och öron sitter
där de ska. Du registrerar också vilket kön ert barn tillhör. Du berättar det
för din kvinna, som mumlar något ohörbart till svar. […] Du kommer på
att det kanske är dags att ringa mor och far och alla vänner och berätta att
någonting alldeles speciellt har hänt medan de satt på kontoren och gäspa-
de.6

Citatet är uppenbart normativt på så sätt att det mycket tydligt föreskriver
vad pappan skall uppleva under förlossningen, men jag vill här uppmärksamma
hur texten blir normativ. Till att börja med: vad är citatet för texttyp (se avsnitt
3.1 för begreppet texttyp). Hellings bok består av fakta, beskrivningar, förkla-
ringar, handfasta råd, anekdoter och berättelser (i form av återberättade exempel

5 Se avsnitt 3.1 på sidan 57 för en karaktäristik av vad som utgör en egentlig berättelse.
6 Jonas Helling, Att bli pappa: så funkar det (Stockholm: Bonnier Carslen, 2001), 62.
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eller »fall«), men citatet är inte riktigt något av det. Det är inte en berättelse: vis-
serligen förekommer här ett upplevande och handlande subjekt (textens »du«),
men händelseförloppet är inte ett bestämt händelseförlopp, det är inte någonting
som har hänt eller händer just nu. Genom textens presenstempus och »du«-tilltal
– den implicerade läsaren är den blivande pappan – framstår händelseförloppet
som ett projicerat sådant, något som kommer att hända läsaren. MenHellings bok
riktar sig inte bara till en enskild läsare, utan till alla blivande pappor. Därför bör
händelseförloppet snarast förstås som ett generealiserat händelseförlopp: detta är
vad som händer vid en förlossning. På samma sätt kan textens »du« betraktas
som ett generellt subjekt: detta är vad pappor upplever och gör under en förloss-
ning. Texten är alltså en svårbestämbar texttyp i beskrivningens, förklaringens
och berättelsens utmarker,7 en texttyp som skulle kunna benämnas »generalise-
rat händelseförlopp med generellt subjekt«.

Detta generaliserade händelseförlopp kan, om en pappa är bekant med Hel-
lings text, finnas tillgängligt såsom ett möjligt sätt att uppleva ett visst skeende
under det inledande värkarbetet; han kan känna igen händelserna som just en
sådan situation, alltså en situation där barnet föds och han upplever kroppsväts-
korna som sekundära, försäkrar sig om att barnet har rätt antal fingrar och tar
fram telefonen för att ringa runt till familj och vänner. Upplevandets här-och-nu
är, som jag nämnde i föregående avsnitt, också det tematiserat som olika slag av
situationer, sammanhang eller inramningar. Vad Hellings text tillför är en möjlig
situation, en möjlig upplevelse eller i vidare bemärkelse möjlig mening; situatio-
nen där barnet föds och kroppsvätskorna hamnar i skymundan av miraklet som
bevittnas har hamnat inom den blivande pappans meningshorisont8 – eller för
att parafrasera ett begrepp från den diskursiva psykologin: Hellings text utökar
repertoaren av möjliga upplevelser.9

Hellings text är alltså inte en berättelse i egentlig mening, men den bär drag
av berättelsens form i kombinationen av generellt händelseförlopp och generellt
subjekt. Det gör att texten kan fungera som ett slags »utkast« eller »mall« för upp-
levandet, ett utkast till en möjlig berättelse som redan är på plats, färdig att upp-
levas – eller snarare genomlevas – och fullbordas som min egen berättelse. Det
generella händelseförlopp som aktualiseras i upplevandets här-och-nu ger så att
säga stadga åt upplevandet på så sätt att detta här-och-nu blir en situation av ett
visst slag, en sådan situation. Det jag föreslår är alltså att denna narrativa form
tematiserar upplevandets här-och-nu som någonting, som en situation av det ena

7 För en diskussion kring beskrivning–förklaring–berättelse som skilda texttyper, se David Herman,
Basic Elements of Narrative (Chichester: Wiley-Blackwell, 2009), 89–100.

8 Edmund Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, övers. Jim Jakobsson
(Stockholm: Thales, 2004), §47.

9Ursprungligen »repertoarer av tolkningar och förståelser«, Magnusson och Marecek, Genus och
kultur i psykologi, 127–129.
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eller det andra slaget, som en situation där »vårt barn föds«, »vi äter middag« eller
»jag skriver avhandling«.

Denna berättelseform, som alltså inte är en berättelse i egentlig mening men
som bär en del av berättelsens särdrag, benämner jag kulturellt förmedlade former
för narrativt upplevande. Det är i princip samma sak som det HannaMeretoja be-
nämner »kulturella modeller för narrativt meningsskapande«.10 Att jag föredrar
»upplevande« framför »meningsskapande«, »meningsgivande« eller »begripan-
de« (eng. sensemaking) har att göra med att det lätt förstås som att det finns något
icke-meningsgivet innan det »ges mening« eller »begrips«, men i den fenome-
nologiska tanketraditionen finns inget sådant »stoff« som sedan ges mening. Vi
kan till exempel bara varsebli det varseblivningen presenterar för oss – föremål
och levande väsen framträder alltid som någonting – men vi kan inte varsebli
varseblivningen själv. Den värld vi blir varse är redan i varseblivningen någon-
ting, världen uppenbarar sig som en värld med mening, och »varseblivning« är
i själva verket synonymt med »meningsgivande«; därav »upplevande« framför
»meningsskapande«.

Det generella subjektet i denna narrativa form menar jag är nyckeln till hur
texten blir normaliserande. När den kulturellt förmedlade narrativa formen aktu-
aliseras i upplevandet blir också det generella subjektets upplevelser och handlan-
den den norm eller »måttstock« efter vilken jag upplever, handlar, misslyckas att
handla eller förhindras att handla – och denna norm är detsamma som subjekts-
position. Detta är min huvudpoäng: en subjektsposition kan förstås som just detta
generella subjekt som de kulturellt förmedlade narrativa formerna inrymmer.11

En subjektsposition är således inte bara normativ i den meningen att den
föreskriver hur man bör handla i en tematiserad situation, utan också vad man
bör uppleva, eller rättare, vad som är ett normalt eller optimalt upplevande. Om
födelseögonblicket för en pappa inte framstår som ett »naturligt mirakel«, om
han överväldigas av obehag inför kroppsvätskorna som tillsammans med barnet
»forsar fram«, om kroppsvätskorna inte »framstår som intressant«, behöver det
visserligen inte innebära en upplevelsekaraktär av »felaktighet«, men väl »subop-
timalitet«: det blev inte riktigt så somdet egentligen borde ha varit. I det avseendet

10 »Cultural models of narrative sensemaking«, Hanna Meretoja, personlig kommunikation, 20 juli
2014; se också Meretoja, »Narrative and Human Existence«; att jag föredrar »form« framför »mo-
dell« är en medveten anspelning på Aristoteles hylemorfism och Husserls diskussion kring senso-
riskt hyle och intentionalt morphē: det generaliserade händelseförloppet med generaliserade sub-
jekt som den form (μορφή, morphē) som gör upplevandets råmaterial (ὕλη, hyle, »ämne, materia,
stoff«) till en sådan upplevelse, en sådan berättelse – ett meningsgivande i vid bemärkelse; se Hus-
serl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, §85.

11Detta är en variant av det Gallagher benämner ett »normativt landskap« i vilka vi kan placera ut
våra egna och andra handlingar; ShaunGallagher, »Self andNarrative«, iTheRoutledge Companion
to Philosophical Hermeneutics, red. Jeff Malpas och Hans-Helmuth Gander (London: Routledge,
2014), 411.
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medför en subjektsposition också ett visst upplevelseutrymme, ett slags repertoar
av möjliga och giltiga upplevelser. Uttryckt på ett annat sätt: subjektsposition som
en möjlighetsbetingelse i en tematiserad situation är inte bara en möjlig utgångs-
punkt för handling, utan också en möjlig utgångspunkt för upplevande.

Att känna igen en situation som ett visst slag av situation – en tematiserad
situation – är mer än en faktisk klassifikation av en skeende som »typ A« eller
»typ B«. En tematiserad situation innebär också att den framträder som normal
eller onormal, väntad eller oväntad, önskad eller oönskad, lugnande eller oroan-
de. Den eller de subjektspositioner som inryms i den tematiserade situationen
implicerar någon form av handling (eller fortsatt handlande) – och därmed ock-
så möjligheten att handla i enlighet eller i strid med det implicerade, att handla
lämpligt eller olämpligt.

För att sammanfatta: en subjektsposition kan förstås somden position somett
generaliserat subjekt intar i en kulturellt förmedlad narrativ form (en »kulturell
berättelse«) och är, genom det handlande och upplevande som denna narrativa
form implicerar normativ – och med »normativ« menas inte här enbart sociala
normer, utan ett slags föreskriven normalitet eller optimalitet.12

10.3 Förlossningsbrevet som narrativ form

Som ett led i förberedelsen inför förlossningen erbjuds de blivande föräldrarna
att skriva ett förlossningsbrev eller en förlossningsplan som delges vårdpersonalen
på förlossningskliniken. Syftet med förlossningsbrevet är att underlätta för såväl
förlossningsbarnmorskan som föderskan och hennes partner: förlossningsbarn-
morskan får en bättre uppfattning om parets önskemål (och eventuella farhågor)
och föderskan och hennes partner får en möjlighet att i förväg fundera igenom
och diskutera olika aspekter av förlossningen.13

När de blivande föräldrarna formulerar detta förlossningsbrev sker det så att
säga i dialogmed sådant de redan vet eller tror om förlossningen, och det i sin tur
har flera ursprung: vad barnmorskan sagt under besöken på barnmorskemottag-
ningen; informationsblad de fått ta del av; de förlossningsförberedande och för-
äldrastödjande verksamheter de eventuellt deltagit i; information de sökt själva
på Internet och i litteratur; berättelser och anekdoter de hört från familj, vänner
och bekanta; och inte minst deras egna eventuella erfarenheter av graviditet och
förlossning. Ofta används också en för ändamålet avsedd mall med rubriker som
»det här ser vi mest fram emot«, »vi är oroliga för«, »tankar kring smärtlindring«,

12 Steinbock, »Phenomenological Concepts of Normality and Abnormality«.
13 Sheila Kitzinger, »Birth Plans: How Are They Being Used?«, British Journal of Midwifery 7, nr. 5

(1999): 300–303.
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»denna förlossningsställning har jag tänkt mig«, »hur kan personalen stötta oss«,
och så vidare.14.

Även om förlossningsbrevet i sig inte är formulerat som en berättelse eller
ett händelseförlopp, innebär arbetet med förlossningsbrevet en projektion av ett
framtida händelseförlopp. Reflekterandet kring och skrivandet av förlossnings-
brevet sker mot bakgrund av fakta, beskrivningar, förklaringar, råd, anekdoter,
berättelser, och så vidare. Detta innebär inte bara en ackumulering av kunskap,
utan också att den meningshorisont eller »repertoar av möjliga upplevelser« jag
nämnde i föregående avsnitt vidgas: ju mer kunskap om förlossningen och dess
skeden, desto fler nyanser avmöjliga upplevelser – och därtill hörande normativa
subjektspositioner för adekvat handlande. Av dessa möjliga förlopp och möjliga
subjektspositioner väljs vissa ut som önskvärda, andra som mindre önskvärda,
och kodifieras i förlossningsbrevet. Det händelseförlopp som förlossningsbrevet
representerar är inte en berättelse i egentlig mening, men det är heller inte det ge-
nerella händelseförlopp som jag diskuterade i föregående avsnitt, utan någonting
däremellan, något som skulle kunna benämnas ett potentiellt snarare än generellt
händelseförlopp.

Förlossningsbrevet dök upp i några av de intervjuade pappornas berättelser.
Carl nämnde förlossningsbrevet i sin berättelse om förlossningen (se avsnitt 8.3
på sidan 162) i sambandmed att han berättade om sin upplevelse av att vara otill-
räcklig. Carl presenterade förlossningsbrevet som en beskrivning av den »ideala
förlossningen« (utdrag 8.21 sats 6) som han och Cecilia skulle »arbeta efter« (sats
7), men väl på plats i förlossningsrummet glömde Carl bort den och fann sig
»blank« och villrådig. I kapitel 8 tolkade jag detta som att Carl misslyckades med
att vara Cecilias »språkrör« (sats 5), eller rättare sagt, att han misslyckades med
att inta den »språkrörsposition« han eftersträvade. Samtidigt kan hans villrådig-
het bara upplevas som »otillräcklighet« mot bakgrund av en föreställning om en
»ideal förlossning« där han agerar just »språkrör«, mot bakgrund av en norm –
och denna normmenar jag utgörs av den »ideala förlossningen«, kodifierad i för-
lossningsbrevet.

Detta blev än tydligare i fortsättningen på Carls berättelse, och därför återger
jag utdrag 8.22 också här:

(10.4)

1 Samtidigt då som du på något sätt, utifrån det barnmorskan sade, för-
väntades ta något slags ansvar?

2 Jo, det var ju det, alltså att jag skall ta ansvar
3 här [och] nu skall jag förmedla vad vi vill ha sagt,

14Citerat från den mall som kan laddas ned från 1177 Vårdguiden, http://www.1177.se/Tema/
Gravid/Forlossning/Praktiska-rad-infor-forlossningen/Forlossningsbrev/
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4 men den [där] förlossningsberättelsen som man hade skrivit ned på
papper och hade i huvudet,

5 det försvann ganska snabbt,
6 så man: »ja, jag vet inte vad jag skall göra« ((lätt skratt))

Här benämner Carl förlossningsbrevet just förlossningsberättelse (sats 4). I
Carls vokabulär är »beskrivningen av den ideala förlossningen« och »förloss-
ningsberättelsen« synonyma begrepp. Jag gissar att Carl här inte menar att för-
lossningsbrevet är en berättelse i denmycket specifika betydelse jag angav i kapitel
3, men väl att förlossningsbrevet i något avseende kan liknas vid en berättelse eller
att den är tillräckligt lik det som i något slags oreflekterad vardagsförståelse be-
nämns just »berättelse«.15 Carl är heller inte ensam om att kalla förlossningsbre-
vet för just berättelse; det är till exempel en benämning som också förekommer
floran av böcker med råd och förberedelser inför förlossning.16

Filip nämner förlossningsbrevet i sin berättelse om förlossningen (avsnitt 8.2
på sidan 152), även om han kallar det för »något slags förlossningsgrej«:

(10.5)

1 Man gör ju det som på något sätt man tror förväntas av en,
2 hjälper och pushar och stödjer och fixar med dricka och mackor och

håller lustgastuber och och… eh…
3 Vi hade ju varit sådär noggranna innan att vi skrivit i något slags sånhär

förlossningsgrej att vi vill ha information
4 hatar att stå liksom utan att veta nånting
5 så jag tog väl lite som min uppgift kanske också sådär
6 lite yrkesskada kanske också
7 att när dom var in där som hastigast
8 och tittade på några kurvor och humummahumlade om liksomnågon-

ting
9 så liksom ta fasta på det

10 »men vad sade du nu, vad betyder det där och vad betyder det där?«
11 så att liksom både jag och min fru tyckte att vi hade den information vi

behövde för att förstå vad som hände.

Precis som i Carls berättelse utgör förlossningsbrevet en utgångspunkt för Fi-
lips handlande: eftersom de skrivit i förlossningsbrevet att de »ville ha informa-
tion« (sats 3) ser han också till att både han och Frida får information (sats 7–11).

15 Som jag påpekade i kapitel 3 är människors intuitiva uppfattning om vad som utgör berättelser och
vad som inte gör det i allmänhet rimlig. Svårigheten uppstår först när man skall försöka precisera
varför en text uppfattas som en berättelse, medan en annan inte gör det.

16 Se till exempelManne Forssberg, Pappalogi: handbok för pappor från produktionssex till vab (Stock-
holm: Månpocket, 2015).
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Filip lutar sig med andra ord mot förlossningsbrevet – det kodifierade potentiella
förlossningsförloppet – när han gör det han tror förväntas av honom (sats 1).

David för också förlossningsbrevet på tal i sin berättelse om vistelsen på bb
(avsnitt 9.5 på sidan 200):

(10.6)

1 Och sen var det liksom ((skrattar till)) eftervårdnaden som var total
jävla misär.

2 Ja, men du vet när dom skall upp och ligga på avdelning på bb liksom?
3 Det skar sig så in i bängen.
4 Precis innan vi skulle lämna förlossningssalen så kommer dom ner till

mig
5 och säger att »ja, du vet att dumåste åka hem i kväll, du kan inte stanna,

det finns inga lediga familjerum«.
6 »Nej, det vet jag inte«,
7 för det hade vi också snackat om
8 och Denise hade skrivit i sitt, såhär, brevet man skulle lämna in
9 att hon vill att jag skall vara med

10 så [jag sa] »nej, det vet jag ingenting om, det är ert problem, ni får
((skrattar till)) lösa det, jag kommer att stanna här i natt«.

Liksom i Carls och Filips berättelser tjänar förlossningsbrevet som en ut-
gångspunkt för Davids handlande: Denise hade skrivit att David skulle vara med
(sats 9) och han handlar i enlighet med detta. Här kan det förlossningsbrev Da-
vid hänvisar till förstås som just ett händelseförlopp på så sätt att det implicerar
ett önskat händelseförlopp där Denise, David och deras nyfödda son är tillsam-
mans efter förlossningen. Detta önskade händelseförlopp står i bjärt kontrast till
det händelseförlopp som vecklade ut sig framför dem, ett händelseförlopp som
innebar att David skulle behöva åka hem. Den strid David tog upp för att kunna
stanna på bb, som jag i avsnitt 9.5 tolkar som handlande för att bevara ett önskat
»vi«, kan också förstås som ett handlande för att förverkliga ett önskat, potentiellt
händelseförlopp, nämligen det händelseförlopp som kodifierats i förlossningsbre-
vet.

10.4 Slutsatser

I detta kapitel har jag föreslagit att kulturellt förmedlade berättelser – och sär-
skilt förlossningsbrevet – kan utgöra en norm (»måttstock«) och grund för »rätt«
handlande, och hur ett handlande som inte är i linje med denna norm kan få
en situation att framstå som ett misslyckande. Jag har presenterat en förståelse
av upplevandets här-och-nu som bygger på det fenomenologiskt–hermeneutiska
synsätt jag presenterade i avsnitt 3.3.3: upplevandet är till sitt väsen likt berät-
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tandet i så måtto att de båda innebär tolkningar mot bakgrund av kulturellt för-
medlade »berättelser«. De sistnämnda är inte alltid berättelser i egentlig mening
– även om de kan vara det – utan ett slags kulturellt förmedlade former för nar-
rativt upplevande. Dessa former har det gemensamt med berättelser att det i dem
förekommer ett upplevande och handlande subjekt, men detta subjekt är genera-
liserat, ett slags »tomt« subjekt infogat i ett potentiellt eller generaliserat – men
inte bestämt – händelseförlopp. Det är detta generaliserade subjekt som jag me-
nar kan förstås som en subjektsposition; subjektsposition är med andra ord ett
generaliserat handlande och upplevande subjekt i ett generaliserat eller potenti-
ellt händelseförlopp.

Med denna förståelse av kulturellt förmedlade berättelser och subjektspo-
sitioner öppnas en möjlighet att undersöka hur normer är verksamma i såväl
upplevandets här-och-nu som berättandets där-och-då. I detta kapitel har jag
bara antytt hur en sådan undersökning skulle kunna genomföras. En studie av
exempelvis förlossningsbrevets betydelse som normativ narrativ form för såväl
upplevelse som handlande under förlossningen förutsätter insamlande inte bara
av förlossningsbrev och förlossningsberättelser, utan också utbildningsmaterial i
förlossningsförberedande utbildning, och så vidare; kort sagt, det förutsätter ett
omfattande insamlande av berättelser – såväl individuella som kulturella – och
ett noggrant studium av deras inbördes förhållanden.
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11
Slutsatser och diskussion

Utgångspunkten i det inledande kapitel 1 var att många blivande och nyblivna
pappor ärmissnöjdamedmödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården.
Dettamissnöje har ofta sin grund i en upplevelse av att vara förbisedd, överflödig,
marginaliserad eller rentavmotarbetad (se avsnitt 1.2). Syftetmed denna avhand-
ling är att söka förstå vari denna upplevelse av förbiseddhet, överflödighet och
marginalisering består. Som jag klargjorde redan i avsnitt 1.3 pekar mina slutsat-
ser i en något annan riktning än den tidigare forskningen. Detta beror dock inte
på att den tidigare forskningen skulle vara felaktig eller missvisande, utan att jag
formulerar problemet på ett annat sätt än den övervägande delen av denna forsk-
ning: snarare än att söka svaret hos pappan och dennes särart som man, partner,
icke-gravid eller vad det nu kan vara, söker jag svaret i situationen och de möjlig-
heter pappan har att finna en position som gör att det som sker på ett eller annat
sätt angår honom.

I kapitel 5 framträddemödrahälsovården, sedd ur pappornas perspektiv, som
en självklar och given del av graviditeten. Att man skall kontakta mödrahälso-
vården när man blir gravid, att man skall vara med vid besöken på barnmors-
kemottagningen, att man som blivande pappa skall delta i förlossningsförbere-
dande och föräldraförberedande utbildning, att man som blivande pappa skall
vara närvarande vid förlossningen, och så vidare – allt det där framstod som re-
na självklarheter, som något naturligt och givet. När papporna således uttryckte
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kritik – vilket jag lät dem göra i kapitel 6 – var det aldrig fråga om att strunta i
besöken på barnmorskemottagningen, att föda någon annanstans än på sjukhu-
sets förlossningsavdelning, eller att så fort sommöjligt få det nyfödda barnet bort
från bb-avdelningen. De pappor jag intervjuade hade inga problem att se mödra-
hälsovårdens, förlossningsvårdens och bb-vårdens värde för kvinnan och barnet.
Vad som var mer otydligt var hur de själva passade in i dessa sammanhang.

11.1 Vad är problemet?

Med risk för upprepning skall jag här återknyta till det resonemang jag förde i
avsnitt 1.2.1. Utgångspunkten för såväl denna avhandling som annan forskning
är att mäns delaktighet är önskvärd, och att upplevelsen av att vara osynlig och
utanför i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och bb-vård är oönskad.
Men även om problemet är lätt att formulera och förstå, kan man närma sig det
med olika frågeställningar – frågeställningar som i sin tur leder tankegångar och
resonemang längs olika vägar till olika destinationer. Beroende på vilka frågor
som ställs och framför allt hur frågorna ställs, kan alltså problemet förstås på olika
sätt och därmed också implicera olika lösningar.

Ett sätt att närma sig problemet är att fråga varför pappor upplever sig ovid-
kommande och irrelevanta i mötet med mödrahälsovården, förlossningsvården
och bb-vården. När sedan enkäter och intervjuer pekar mot att pappor till exem-
pel uppfattar föräldrastödet som i första hand riktat till kvinnan och han själv är
en andra ordningens förälder, blir följdfrågan gärna vad pappor behöver för att
känna sig sedda. Svaret söks då hos pappan som individ och dennes behov som
man, som partner, som icke-gravid eller något annat som har med hans särart att
göra. Slutsatsen blir att barnmorskeprofessionen behöver uppmärksamma pap-
pans särart som man, partner, icke-gravid och så vidare.

Ett annat sätt att närma sig problemet är att försöka förstå vad som är proble-
matiskt i den situation som mötet med mödrahälsovården, förlossningsvården
och bb-vården utgör. Det är här som begreppet subjektsposition (se avsnitt 4.6)
kommer in som en benämning på möjliga sätt att vara i en viss situation; sätt att
vara som gör att man i en situation inte bara kan handla utan också uppleva i
egenskap av någonting: i egenskap av gravid kvinna, barnmorska, läkare, och så
vidare. Det är detta »i egenskap av« – subjektspositionen – som gör att en person
så att säga »hör hemma« i en viss situation: det är i egenskap av gravid kvinna som
den gravida kvinnan har sin givna plats i mötet med barnmorskan på barnmors-
kemottagningen, i mötet med barnmorskan som genomför ultraljudsundersök-
ningen, i mötet med förlossningsbarnmorskan, och så vidare. På samma sätt är
det i egenskap av expert på gravida kvinnokroppar, fosterutveckling och förloss-
ning som barnmorskan har sin givna palts i dessa möten. I varje situation finns
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visserligen alltid flera subjektspositioner tillgängliga – den gravida kvinnan po-
sitioneras sällan som endast gravid kvinna och barnmorskan positioneras sällan
som endast expert på gravida kvinnokroppar – men min poäng är att om man
försöker förstå situationen är den centrala frågan: hur kan den blivande pappan
få plats eller få betydelse i den situation som mötet med mödrahälsovården, förloss-
ningsvården eller bb-vården utgör?

Denna fråga pekar åt ett helt annat håll än frågan om vad pappor behöver.
I stället för att peka mot individegenskaper och pappans särart som man pekar
frågan om hur pappan kan få plats/betydelse mot situationen som sådan och det
»kraftfällt« av kulturella föreställningar som inbegrips i begreppet subjektspo-
sition. Det är mot bakgrund av dessa föreställningar som den blivande pappan
både strävar efter och tilldelas en eller annan position i detta möte; subjektspo-
sitioner utgör så att säga den kulturella bakgrund mot vilken positioneringen i
samtalsinteraktionens här-och-nu sker. Snarare än individen och dennes särart
pekar alltså denna fråga mot den »bakgrund« eller det »landskap« av kulturella
föreställningar och kulturellt förmedlade berättelser mot vilken våra liv tar form
(se kapitel 10).

11.2 Hur kan pappan »få plats« i mötet med
mödrahälsovården?

En första antydan till hur pappor kan få plats eller betydelse i mötet med möd-
rahälsovård, förlossningsvård och bb-vård kunde skönjas i kapitel 6 i de två tan-
kefigurer som dolde sig bakom den kritik de framförde och framför allt de två
subjektspositioner (se avsnitt 4.6 på sidan 95) som dessa implicerade: å ena sidan
en könad subjektsposition där pappan såsom individ och hans särart som man el-
ler kvinnans partner bereder honom utrymme mötet med barnmorskan; å and-
ra sidan en könsirrelevant subjektsposition där pappan såsom en av två blivande
föräldrar finner detta utrymme. Det är den sistnämnda subjektspositionen, »vi«-
positionen, som jag menar är nyckeln till förståelsen av många – men inte alla –
pappors upplevelser av att vara utanför och osynliga i mötet med mödrahälso-
vård, förlossningsvård och bb-vård.

I berättelserna om ultraljudsundersökningen (kapitel 7) kunde två perspektiv
på själva ultraljudsundersökningen skönjas: dels ett medicinskt–diagnostiskt per-
spektiv, dels ett föräldraperspektiv. Det förra perspektivet hänger samman med
ultraljudsundersökningens syfte som en fosterdiagnostisk procedur för att iden-
tifiera eventuella medicinska komplikationer och säkerställa att fostret utvecklas
normalt, det senare perspektivet hänger samman med de två blivande föräldrar
som för första gången får se en (representation av) sitt (framtida) barn. Eftersom
det är kvinnans mage som undersöks är hon alltid en given plats i den situa-
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tion som ultraljudsundersökningen utgör – även om det bara i egenskap av det
medicinskt–diagnostiska perspektivets »gravid kvinna«, »foster« eller »patient«.
Den blivande pappan har däremot inte en given plats med mindre än att han
finner en position som inte har med det blott medicinska och kroppsliga att göra.
Som exempelvis Gustavs berättelse visar (avsnitt 7.2), kan en sådan position ut-
göras av en »blivande förälder«-position, en position där ultraljudsundersökning-
en i allra högsta grad angår honom eftersom det rör hans och Giselas framtida
barn. Men också den gravida kvinnan är blivande förälder, vilket innebär att »bli-
vande förälder«-positionen är tillgänglig för dem båda; den »blivande förälder«-
positionen är en »vi«-position. Denna är i grunden könsirrelevant och skulle, i
princip, vara tillgänglig också om den gravida kvinnans partner var en kvinna.

I berättelserna om förlossningen (kapitel 8) förekom flera subjektspositio-
ner som är bekanta från tidigare forskning: positionen som den som hjälper och
stöttar föderskan, positionen som den som är hennes beskyddare och språkrör,
och så vidare. Det jag särskilt uppmärksammade var »vi«-positionen som också i
förlossningsberättelserna här och var lyste igenom, särskilt i Eriks berättelse om
förlossningen som någonting »vi gjorde tillsammans« (avsnitt 8.4). Också för-
lossningsrummets »vi«-position är i grunden könsirrelevant: det var inte för att
Erik var man som förlossningen kunde kunde vara något »vi gjorde«, utan för att
de båda kunde orientera sig mot kvinnokroppen i värkarbete på ett sådant sätt
att det upplevdes som någonting gemensamt (se särskilt utdrag 8.27).

I berättelserna om bb-vården (kapitel 9) framstod »vi«-positionen som den
vattendelare som skiljde friktionsfria berättelser från friktionsfyllda dito: när pap-
pan erbjödsmöjlighet att övernatta på bb-avdelningen eller den nyblivna familjen
vistades på familje-bb, handlade berättelserna om vad »vi« upplevde och gjor-
de på bb. Här var dock detta »vi« mer mångfacetterat än i berättelserna om ult-
raljudsundersökningen och förlossningen: bb-berättelsernas olika »vi« bestod in-
te bara av de nyblivna föräldrarna, utan kunde också inkludera det nyfödda bar-
net och syskon. I kontrast till detta framstod berättelserna om hur den nyblivna
pappan blev tvungen att åka hem som problematiska just för att detta önskade
och efterlängtade »vi« inte blev uppfyllt.

I den mellanmänskliga interaktion som ultraljudsundersökningen, förloss-
ningen och bb-vistelsen utgör finns alltså flera subjektspositioner tillgängliga som
möjliga positioner. En del av dessa positioner upplevs som obesvärade och önsk-
värda, andra som besvärade och oönskade. Vilka positioner som är det ena eller
det andra bestäms dock inte av subjektspositionen i sig. Individens egna uppfatt-
ningar om vilket slags person han eller hon är och vilka föreställningar han eller
hon har om föräldraskap, kön, och så vidare, har förstås betydelse – men jag vid-
håller likväl att upplevelsen av att vara osynlig och utanför bättre förstås i termer
av obesvärade och besvärade positioner än som en följd av individens särart som
exempelvis man.
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11.3 Betydelsen av »vi«

Det somgår somen röd tråd genomkapitel 5 till 9 är detta »vi«, ett »vi« sombestår
av två personer som skall bli eller nyss blivit föräldrar till ett barn. Betydelsen av
detta »vi« kan förstås på två sätt: dels som subjektsposition, dels som »berättelsen
om oss«.

11.3.1 »Vi« som subjektsposition

Den »vi«-position jag lyfter fram är dock någonting mer än blott en summa av
»jag« och »hon«. Om ett »jag« positioneras gentemot ett »ni« i en mellanmänsk-
lig interaktion förhåller sig »jag« till »ni« som vore »ni« ett subjekt. Och omvänt:
om ett »vi« positioneras gentemot ett »du« är »vi«:et ett subjekt. De enskilda indi-
vider som »vi«:et (eller »ni«:et) omfattar förenas i tanke och handling, i endräkt,
som vore de en och samma person, ett slags kollektivt eller sammansmält subjekt
– oavsett om de individer som »vi«:et inrymmer är närvarande eller inte närva-
rande i interaktionens här-och-nu.

Denna »vi«-position är alltså en möjlighet för den gravida kvinnans partner
att få plats i mötetmedmödrahälsovård, förlossningsvård och bb-vård. Detta »vi«
skall inte förstås som »jag och hon«, utan »vi« i egenskap av någonting, och detta
någonting är gemensamt: »vi« skall båda bli eller har nyss blivit föräldrar till ett
barn. Det är alltså ett »vi« i vissa avseenden, men inte alla: det är fortfarande
kvinnan som är gravid, kvinnan som föder barnet, kvinnan som ammar, och så
vidare. »Vi«:et bör snarast förstås som samtidigt eller parallellt med »jag och hon«.
Med andra ord: det är fullt möjligt att en »vi«-position och en »jag-och-hon«-
position samtexisterar i en situation, till exempel genom att föra ett samtal omhur
livet kan komma att förändras när barnet väl föds samtidigt som barnmorskan
kontrollerar blodtrycket på den gravida kvinnan.

Det jag vill betona är att denna »vi«-position finner sin grund i det som den
gravida kvinnan och hennes partner har gemensamt. Det är alltså i den utsträck-
ning de är lika – eller rättare sagt i den utsträckning de uppfattar föräldraskapet
och barnet som en gemensam angelägenhet – som denna »vi«-position kan ge
partnern utrymme och betydelse i mötet med mödrahälsovården, förlossnings-
vården och bb-vården. Det är alltså inte mäns individuella särart (vilken de nu
kan vara) som utgör grunden för detta utrymme, utan i det båda föräldrarna har
gemensamt. Det är också av den anledningen jag föredrar benämningen kvinnan
och hennes partner – kön är principiellt sett irrelevant.

Detta är inte att påstå att »vi«-positionen är den endamöjlighet som kvinnans
partner har att finna en position mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård
och bb-vård. De subjektspositioner som framträdde i berättelserna om förloss-
ningen (kapitel 8) och för all del också i annan forskning om mäns upplevelser av

223



Kapitel 11: Slutsatser och diskussion

förlossningen är också de möjliga positioner – och inte nödvändigtvis besvärade
– i förlossningsrummet. Däremot vill jag hävda att den »vi«-position som jag här
försöker klargöra innebörden av förtjänar större uppmärksamhet än den hittills
fått.

11.3.2 »Vi« som »berättelsen om oss«

I avsnitt 3.3.3 presenterade jag en förståelse av upplevande och berättande som
varandras förutsättningar: det vi upplever blir begripligt i den mån vi kan berät-
ta om det, och upplevandets här-och-nu tar form mot bakgrund av såväl våra
egna som kulturellt förmedlade berättelser (och kulturellt förmedlade narrativa
former; se kapitel 10). Det betyder inte att jag berättar mitt liv samtidigt som jag
lever det – berättande och upplevande är inte samma sak – men väl att upplevan-
dets horisonter är avsevärt vidare än här-och-nu. En situation känns igen som
en sådan eller sådan situation – en tematiserad situation – därför att den så att
säga skriver in sig i en eller annan pågående berättelse: berättelsen om våren, om
min studentexamen, om vårt liv tillsammans, om oss, ommig. Det är genom våra
berättelser vi förstår vilka vi är.

Berättelsen om mitt liv är inte bara berättelsen om vad jag upplevt och gjort,
utan också vad »vi« upplevt och gjort, och detta »vi« är mångskiftande: det är
»vi« som jag själv och mina föräldrar och syskon, »vi« som kompisgänget, »vi«
som skolklass, kollegor, grannar, svenskar och så vidare. Berättelsen om mitt liv
har förgreningar in – eller kanske snarare sina rötter – i en mångfald berättelser
som inte är helt och hållet mina egna. Det är alla dessa berättelser om »oss« som
förbinder oss med andra människor. Hur skulle vi kunna ha samhörighet utan
en gemensam berättelse om vår historia, utan en berättelse om hur vi ända fram
till upplevandets här-och-nu förts samman som just ett »vi«? Mitt svar är att vi
inte kan det: det är berättelserna om »oss« som utgör själva grunden för ett »vi«
här-och-nu. Detta gäller även när personer för första gången träffar varandra: att
de alldeles nyss sammanstrålat eller sammanförts utgör de första händelsen i en
ny berättelse om ett nytt »oss«.

När de pappor jag intervjuat således berättar om vad »vi« upplevde och gjor-
de, återger de en av dessa »berättelser om oss« i vilken »berättelsen om mig« har
sina förgreningar. Detta är berättelsen om »vårt liv tillsammans«, om »vår familj«
eller snarare om »hur vi blev en familj«. Det är den berättelsen som Gustav åter-
ger när han berättar hur »vi« gjorde en ultraljudsundersökning (avsnitt 7.2), när
Erik berättar om hur »vi« födde barn (avsnitt 8.4) och när Filip berättar om hur
»vi« försökte byta den första blöjan på bb (avsnitt 9.1). När det däremot skaver i
mötet med mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården kan det alltså
vara för att denna »berättelse om oss« av en eller annan anledning omöjliggörs
och i stället faller sönder i »berättelsen om mig« och »hennes berättelse«.
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Här kan man förstås invända att den partner som de intervjuade papporna
gör anspråk på att representera med detta »vi« kanske inte alls skulle hålla med,
att hon mycket väl skulle kunna ha en annan berättelse och till och med ett kon-
kurrerande anspråk »vi«: »nej, så var det inte, vi gjorde såhär, minns du inte det«?
Det är en helt riktig invändning. Det är dock inte frågan om huruvida berättel-
sernas »vi« på ett korrekt sätt representerar partnerns berättelse som är aktuell
här, utan det sätt på vilket »vi«-berättelserna så att säga skriver in »berättelsen
om mig« i »berättelsen om oss« och blir en berättelse om samhörighet, om ett liv
tillsammans, om »vårt liv« – eller om svårigheterna i livet tillsammans.

Vad som anses vara typiskt och lämpligt för män, kvinnor, fäder, mödrar och
föräldrar är kulturellt och historiskt situerat. Under det senaste halvseklet har fö-
reställningar och förväntningar påmän och föräldraskap förändrats. Sedan 1970-
talet har föräldrapolitiken i princip varit könsneutral och jämställdhet har varit
ett ledord i politiken. Män inte bara förväntas vara föräldrar på ett annat sätt än
den förra och förrförra generationen av män, utan de gör också själva anspråk på
att vara det.1

Detta vill jag översätta till att de kulturellt förmedlade berättelserna (och de
kulturellt förmedlade narrativa formerna; se kapitel 10) mot vilka såväl »berät-
telsen om oss« som »berättelsen om mig« tar form har förändrats. För drygt ett
halvsekel sedan hörde graviditet och förlossning inte nödvändigtvis till »berät-
telsen om oss«. Det var »hon« som var gravid och det var »hon« som födde barn;
mannen i egenskap av blivande pappa var inte ens välkommen i förlossnings-
rummet (män i egenskap av läkare eller präster har däremot alltid kunnat vistas i
förlossningsrummet). I dag hör såväl graviditet som förlossning till »berättelsen
om vårt liv tillsammans« på ett sådant sätt att »vi« är gravida (avsnitt 6.2) och »vi«
föder barn (avsnitt 8.4). Det innebär i sin tur att mötet med mödrahälsovården,
förlossningsvården och bb-vården också blir en del av »berättelsen omoss« –men
det är här det börjar skava, eftersom mödrahälsovårdens huvuduppdrag rör den
gravida kvinnan och fostret, förlossningsvården handlar om kvinnor som föder
barn och bb-vården i första hand syftar till att försäkra sig om att modern och
det nyfödda barnet är vid god hälsa (se avsnitt 1.1). Även om man ofta vill göra
pappan mer delaktig, är mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården
ofta trängd mellan ambitioner och ekonomisk verklighet.

Som jag argumenterade för i kapitel 10 finns det ett samband mellan sub-
jektspositioner och de kulturellt förmedlade berättelser mot vars bakgrund den

1 Lucas Forsberg, »Involved Parenthood: Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families« (dok-
torsavhandling, Linköping University, Department of Child Studies, 2009); Charlotte Hagström,
Man blir pappa: föräldraskap och maskulinitet i förändring (Lund: Nordic Academic Press, 1999);
Roger Klinth, Göra pappa med barn: den svenska pappapolitiken 1960–95 (Umeå: Boréa, 2002);
Roger Klinth och Thomas Johansson, Nya svenska fäder (Umeå: Boréa, 2010); Lars Plantin, Män,
familjeliv och föräldraskap (Umeå: Boréa, 2001).
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mellanmänskliga interaktionens här-och-nu tar form: subjektspositioner är helt
enkelt de kulturellt förmedlade berättelsernas aktörer, de upplevande och hand-
lande subjekt vi själva förkroppsligar i interaktionens här-och-nu. I den mån de
positioner i vilka vi finner oss i en viss situation är obesvärade eller besvärade,
har det att göra med hur och i vilka berättelser dessa situationer så att säga skrivs
in.

11.4 Slutsatsernas relation till tidigare forskning

Att föräldraskapets »vi« har betydelse för den gravida kvinnans partners möj-
ligheter att få plats i mötet med mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-
vården har inte gått den tidigare forskningen helt förbi, men många gånger har
detta tolkats i linje med det särartsperspektiv jag diskuterade i avsnitt 11.1. Ett
sådant exempel på hur individperspektivet präglar forskningen är en artikel av
Lotta Ellberg, Ulf Högberg och Viveca Lindh, publicerad 2010 i den vetenskapli-
ga tidskriften Midwifery.2

Artikeln grundar sig på en studie där 1 474 nyblivna föräldrar svarade på en
enkät om hur de upplevde vistelsen på bb. Författarna noterade att föräldrarna i
sina kommentarer ofta talade om »vi« och »oss«:

Föräldrarna underströk sin samhörighet som par och familj. De uttryckte
sig som om de var en enhet: »vi födde barn«, »vi ammade«, etc. Om per-
sonalen inte agerade utifrån detta, var föräldrarna missnöjda. Föräldrarna
ansåg att även om det är kvinnan som föder barnet, bör mannen få vara
lika delaktig som kvinnan.3

I Ellbergs, Högbergs och Lindhs tolkning uttrycker sig de nyblivna föräld-
rarna »som om de var en enhet« (eng. unit). Detta implicerar att de egentligen
inte är en enhet, utan bara uttrycker sig så. I artikelns inledning framgår att tidig
anknytning mellan pappa och spädbarn är viktig, och det är mot den bakgrun-
den som ordet »delaktig« (eng. involved) rimligen bör förstås: pappan bör tillåtas
samma medverkan i spädbarnsomvårdnaden som mamman för att främja denna
anknytning. Författarna återkommer till »vi«:et i artikelns diskussionsavsnitt:

Ett huvudfynd i denna studie var att den känslomässiga anknytningen [emo-
tional attachment] mellan föräldrarna inte alltid stöttades av personalen.
Föräldrarna betraktade sig själva som en enhet, en helhet, även om de ville
bli bemötta som två personer med olika behov och känslor.4

2 Lotta Ellberg, Ulf Högberg ochViveca Lindh, »›We Feel like one,They SeeUs as Two‹: NewParents’
Discontent With Postnatal Care«, Midwifery, 2010,

3 Ibid., 465, min översättning.
4 Ibid., 467, min översättning.
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Författarna tolkar föräldrarnas »vi« som ett uttryck för en »känslomässig an-
knytning« mellan dem, alltså en känslomässig anknytning mellan två individer
(detta följer om inte annat av tolkningen att »vi« blott är ett »som om«). Hur
författarna kan veta att föräldrarna betraktar sig både som en enhet och som in-
divider framgår inte; det finns inget citat som visar hur detta kommer till uttryck
och de redovisar inte heller något resonemang som leder fram till den tolkning-
en. Däremot utvecklar de något innebörden i det de benämner »känslomässig
anknytning«:

Denna känslomässiga anknytning […] innebär [implies] att föräldrarna ger
varandra stöd och delar ansvar och praktiska göromål.5

Det »vi« som föräldrarna använde för att uttrycka sina synpunkter i enkäten
betraktar författarna alltså som ett uttryck för »känslomässig anknytning«, vilket i
sin tur är ett uttryck för ömsesidigt stöd och en rättvis (?) fördelning av ansvar och
arbetsuppgifter. Detta är i och för sig inte en helt orimlig tolkning, men efter detta
för författarna ett resonemang somhelt och hållet utgår från ett särartsperspektiv:

Föräldrarnas känslomässiga anknytning ochpappans aktiva deltagande bör
stödjas i bb-vården. Även om kvinnan är den centrala aktören, bör pappan
såväl accepteras som stöttas av sjukvårdssystemet. Oftast är han moderns
viktigaste stöd och resurs. Försämrad relationstillfredsställelse och köns-
rollsstress efter födelsen kan påverka mäns anknytning till sina barn. Pap-
pans känsla av deltagande kan stärka honom i hans föräldraroll för resten
av livet; en roll som är av stort värde för det lilla barnet och för individens
och familjens välmående. På sikt kan detta öka jämställdheten.6

I förlängningen av detta resonemang kring partnerns betydelse som just man
(»partner« och »pappa« används omväxlande i artikeln; »partnern« förmodas
alltså vara en man) följer slutsatsen att

[e]n vårdgivare kan uppmuntra utvecklingen avmäns vårdande egenskaper
och samtidigt understödja betydelsen av deras unika roll som pappor.7

Från att ha uppmärksammat att nyblivna föräldrar talar om att »vi födde
barn« och »vi ammade« – något som Ellberg, Högberg och Lindh betraktar som
ett »huvudfynd« och därför också återfinns i titeln – landar de i slutsatsen att det
är i egenskap av att vara man och den unika rollen som pappa som bb-vården bör

5 Ibid.
6 Ibid.
7Här måste jag citera originalet så att läsaren faktiskt tror mig: »A caregiver can encourage the de-
velopment of men’s nurturing qualities, while supporting the importance of their unique role as
fathers«, ibid.
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uppmärksamma den nyförlösta kvinnans partner. Det »vi« som båda föräldrarna
använde för att uttrycka sina synpunkter på bb-vistelsen, reduceras i slutänden
till ett särartsperspektiv, till vad som gör pappor »unika« för att de är just män.

Detta föräldraskapets »vi« förekommer också i annan forskning, även om
det inte alltid getts samma flagranta särartstolkning som i Ellberg, Högbergs och
Lindhs artikel. I en intervjustudie av Gun Fredriksson, Ulf Högberg och Berit
Lundman som jämförde tidig hemgång med nyblivna föräldrar som vistats på
familje-bb, talar intervjupersonerna om »vi« i sex av 18 redovisade utdrag, men
författarna kommenterar aldrig detta.8 En av artikelns slutsatser är visserligen att
bb-vården behöver vända sig till »familjen som helhet«, men det har ingenting
med intervjuutdragens »vi« att göra.

I en intervjustudie med förstagångspappor noterar Astrid Fägerskiöld endast
i förbigående att

[p]appor verkade känna sig gemensamt ansvariga för amningen på så sätt
att de talade om »vi« när de beskrev amning och relaterade problem. Två
pappor sa: »vi försökte amma förgäves« och »barnet sög inte på bröstvårtan
men vi fortsatte att försöka«.9

På liknande sätt noterar också Gisela Kainz, Margareta Eliasson och Irène
von Post i sina intervjuer om att ha pappan med sig i förlossningsrummet att
mödrarna ibland uttryckte sig i »vi«-form, något det tolkade som ett uttryck för
moderns stolthet över att ha skapat ett barn tillsammans med mannen.10

Johanna Blom och Malin Lofheving uppmärksammar i sin intervjustudie att
papporna tyckte att »kvinnan och magen« var i fokus,11 att papporna hade väntat
sig att det skulle vara mer »riktat mot dem båda«12 och att de inte »gavs plats i
mötet« trots att barnmorskan gav dem ett »bra bemötande«.13 Enmöjlig tolkning
i termer av subjektspositioner ligger här i öppen dager – men författarna drar lik-
väl slutsatsen att barnmorskan behöver »införskaffa kunskap om mäns särskilda
behov av stöd under en graviditet«.14

8Gun E. M. Fredriksson, Ulf Högberg och Berit M. Lundman, »Postpartum Care Should Provide
Alternatives to Meet Parents’ Need for Safety, Active Participation, and ›Bonding‹«, Midwifery 19,
nr. 4 (2003): 267–276.

9Astrid Fägerskiöld, »AChange in Life as Experienced by First-Time Fathers«, Scandinavian Journal
of Caring Sciences 22, nr. 1 (2008): 66, min översättning.

10Gisela Kainz, Margareta Eliasson och Irène von Post, »The Child’s Father, an Important Person for
the Mother’s Well-Being During the Childbirth: A Hermeneutic Study«, Health Care for Women
International 31 (2010): 629–630.

11 Johanna Blom ochMalin Lofheving, »Pappors delaktighet under graviditet« (examensarbete, Hög-
skolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap, 2013), 11.

12 Ibid., 12.
13 Ibid., 19.
14 Ibid., 22, min kursivering.
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Anita Labraaten noterar i sin intervjustudie att papporna kände sig inklude-
rade och sedda när barnmorskan tilltalade honom och hans gravida partner med
»ni«; »hos barnmorskan var det vi«, som en av de intervjuade papporna uttryckte
det15 – men Labraaten gör ingen ytterligare tolkning kring hur detta »vi« innebär
en upplevelse av att vara inkluderad.

I ett citat i en intervjustudie av Kerstin Erlandsson och Elisabeth Häggström-
Nordin uppgav en pappa att den enda gången pappor nämndes under föräldra-
utbildningen var när föräldraförsäkringen kom på tal, men att »i övrigt var in-
ställningen att det var mamman som skulle få barn, inte att vi tillsammans, som
par, skulle få barn«,16 men författarna berör aldrig det i sin analys.

I en intervju- och fokusgruppstudie med nyblivna pappor drar Eva Persson,
Bengt Fridlund, Linda Kvist och Anna-Karin Dykes slutsatsen att pappor vill bli
bemötta som individer. I flera av de utdrag som ligger till grund för den slutsatsen
talar papporna tvärtom om »oss« och »vi«.17

Anita Hallgren och hennes kollegor intervjuade pappor före och efter för-
lossningen och tolkade pappors »vi«-berättelser som ett uttryck för det Erik H.
Eriksson i sin teori om människans livscykel benämner vital involvement:18

Begreppet vital involvement var användbar för att förstå de olika slagen av
delaktighet som männen gav uttryck för. […] Begreppet vital involvement
karaktäriseras av ömsesidighet, en delad verklighet och en delad känsla av
»vi«. […] I föreliggande studie innebar att vara vitally involved att perio-
den då paret väntade barn, förlossningen och det nyfödda barnet betrak-
tades som en gemensam angelägenhet, ett delat nu och en delad framtid.
Att vänta barn var en period av tilltagande acceptans och mognad. Vital
involvement innebar också en reflektion kring den nya roll det innebär att
bli far och betydelsen för parrelationen. Innehållet i den förlossningsförbe-
redande utbildningen användes för att förbereda sig för en aktiv roll under
förlossningen. Enligt Erikssons teori kan detta förstås som att männen var
involverade i ett återbalanserande av krisen »identitet kontra identitetsför-
virring« och i att bygga upp en ny identitet, nämligen den att bli pappa.19

15Anita Labraaten, »Att vara pappa ifrån allra första början: en intervjustudie om förstagångspappors
erfarenhet av delaktighet och stöd« (Umeå universitet, Institutionen för klinisk vetenskap, 2012),
15.

16Kerstin Erlandsson och Elisabet Häggström-Nordin, »Prenatal Parental Education from the Per-
spective of Fathers with Experience as Primary Caregiver Immediately FolLowIng Birth: A Phe-
nomenographic Study«, Journal of Perinatal Education 19, nr. 1 (2010): 25, min översättning, min
kursivering.

17 Eva K. Persson, Bengt Fridlund och Anna-Karin Dykes, »Parents’ Postnatal Sense of Security
(PPSS): Development of the PPSS Instrument«, Scandinavian Journal of Caring Sciences 21, nr.
1 (2007): 118–125.

18 Eftersom jag inte är inläst på Erik H. Erikssons teori om »vital involvement« översätter jag inte
begreppet.

19Anita Hallgren m. fl., »Swedish Fathers’ Involvement in and Experiences of Childbirth Preparation
and Childbirth«, Midwifery 15 (1999): 13, min översättning.
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Hallgren och hennes kollegor tar pappornas »vi«-berättelser på allvar och an-
vänder berättelserna för att förstå papporna och deras inre, individualpsykologiska
processer. Hennes slutsatser är visserligen inte orimliga – givet att Erikssons teori
håller – men det är likväl en individualpsykologisk tolkning som inte kan använ-
das för att förstå betydelsen av situationens »vi«.

En av de få som undersökt själva situationen är Pia Olssons vars doktorsav-
handling bygger på en analys av videoinspelade samtal på barnmorskemottag-
ningen:

Samtalen under besöken domineras av fysiska aspekter av graviditet, för-
lossning och föräldraskap. Graviditet är det vanligaste samtalsämnet följt
av förlossning medan föräldraskap belyses mera sällan. I besöken uppehål-
ler man sig huvudsakligen vid kvinnornas situation medan männens för-
hållande till graviditet, förlossning och föräldraskap endast undantagsvis
behandlas. Barnmorskorna styr besöken genom att hålla initiativet och ge-
nom olika förhållningssätt som de blivande/nyblivna föräldrarna med ett
fåtal undantag anpassar sig till.20

Olsson noterar också att

[d]et biomedicinska perspektivets allmänna dominans i mödrahälsovår-
den tycks förpassa diskussionerna om föräldraskap till skuggorna.21

Olsson urskiljer två »sätt att förhålla sig till de blivande/nyblivna föräldrar-
na« – vilket jag förstår som positioner – nämligen »distansierat övervakande« och
»omvårdande«.22 De blivande/nyblivna föräldrarna anpassar sig till dessa posi-
tioner och intar därmed komplementära positioner – de positioneras. Den »di-
stansierat övervakande« barnmorskepositionen leder till en passiv och följsam
föräldraposition, medan den »omvårdande« barnmorskepositionen åtföljs av en
aktiv och öppen föräldraposition. I samband med detta gör Olsson en observa-
tion som passar som hand i handske med den tes jag argumenterar för i denna
avhandling:

När barnmorskor ensidigt fokuserar fysiska aspekter av graviditet, födsel
och föräldraskap och förhåller sig »distanserat övervakande« mot föräld-
rarna tenderar den blivande/nyblivna pappan att framstå som exklude-
rad från övergångsprocessen mot föräldraskap. Detta riskerar att motverka

20 Pia Olsson, »Antenatal Midwifery Consultations: A Qualitative Study« (doktorsavhandling, Umeå
University, Department of Nursing, 2000), 50.

21 Pia Olsson, Lilian Jansson och Astrid Norberg, »Parenthood as Talked About in Swedish Ante-
and PostnatalMidwifery Consultations: AQualitative Study of 58Video-RecordedConsultations«,
Scandinavian Journal of Caring Sciences 12, nr. 4 (1998): 212, min översättning.

22Olsson, »Antenatal Midwifery Consultations«, 51.
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samhällets allmänna stöd i föräldraskapet via institutioner som mödrahäl-
sovården.23

Även om Olssons analys av situationen går hand i hand med mina egna slut-
satser, nämner inte Olsson någonting om det föräldraskapets »vi« som rimligen
måste ha dykt upp i dessa möten. I det avseendet kan min avhandling betraktas
som en förbindelse mellan den situation som mötet på barnmorskemottagning-
en utgör och »berättelsen om oss« och de kulturellt förmedlade berättelser som
denna vilar på.

11.5 Frågan om kön

Genom hela avhandlingen har jag argumenterat för att den »vi«-position genom
vilken den gravida, födande eller nyförlösta kvinnans partner kan finna en plats i
mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och bb-vård i princip är könsirre-
levant. Den poäng jag vill göra är att det »i egenskap av« genom vilket partnern
finner en plats eller (obesvärad) position i detta möte är något som såväl kvinnan
som hennes partner har gemensamt, nämligen att de båda är på väg mot eller
nyss inlemmats i en föräldra–barn-relation. Det är alltså vad som förenar föräld-
raparet som just föräldrar (i denna könsirrelevanta betydelse) som utgör kärnan i
denna »vi«-position. Det är mot bakgrund av detta resonemang jag också hävdar
att denna »vi«-position i princip är tillgänglig också för samkönade par.

Anledningen till att jag så starkt betonat det könsirrelevanta och det för för-
äldraparet gemensamma är att detta förekommer i ett sammanhang där kön vid
första anblicken verkligen har betydelse: det är endast (fertila) kvinnokroppar
som är gravida, föder barn och ammar, och för att den mänskliga äggcellen över
huvud taget skall kunna bli befruktad krävs (åtminstone än så länge) en sper-
mie från en (fertil) manskropp. Många gånger löper tankegångarna i graviditets-
och spädbarnssammanhang i linje med föreställningar om mäns och kvinnors
naturgivna »roller« eller »funktioner«. Ett sådant exempel är teorin att nyförlösta
mödrar är biologiskt förberedda för »känslomässig bindning« (eng. bonding). Att
placera det nyfödda barnet någon annanstans än på moderns bröst innebär då en
risk att denna »naturliga känslomässiga bindning« störs.24 Ett annat exempel är
det vanemässiga särartstänkande jag pekade på i avsnitt 11.4.

Vad jag i stället argumenterar för är att det som så att säga skiljer mamman
från pappan i första hand är en kroppslig gräns. Det är inte för att mamman är
kvinna som som står i centrum i mötet med mödrahälsovården, förlossningsvår-
den och bb-vården, utan för att hon är gravid – och det är följaktligen inte heller

23 Ibid., 52.
24 För en (välbehövlig) kritik av »bonding«, se Eva Magnusson, Psykologi och kön: från könsskillnader

till genusperspektiv (Stockholm: Natur & Kultur, 2003), 93–95.
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för att pappan är man som han kan hamna i en position där han upplever sig
osynlig och ovidkommande, utan för att han inte är gravid. Detta går på tvären
mot föreställningar om mammors och pappors unika »föräldrafunktioner« som
just kvinnor och män. Tvärtom innebär den ett anspråk på att män likaväl som
kvinnor kan tillgodose det nyfödda barnets behov av närhet, trygghet, näring,
och så vidare. Detta anspråk begränsas visserligen de kroppsliga gränserna, men
i och med att detta anspråk på »föräldralikhet« närmar sig de kroppsliga grän-
serna uppstår också diskussioner som inte tidigare varit aktuella, till exempel att
amning är ett jämställdhetsproblem som bäst löses med bröstmjölksersättning.25

Att framhäva de blivande föräldrarnas likhet som just föräldrar och att det
som gör dem lika är könsirrelevant, är dock inte att påstå att kön alltid är irrele-
vant. Föreställningar om kön har betydelse, vilket också framgår i de intervjuade
pappornas berättelser: i kapitel 10 kunde två tankefigurer urskiljas i pappornas
kritik, en där kön hade betydelse och en där det inte hade det – och dessa tanke-
figurer var inte tydligt åtskilda, utan ihopblandade; i Gustavs berättelse om ult-
raljudsundersökningen (avsnitt 7.2) hade barnets kön avgörande betydelse för
vilka babykläder de kunde tänka sig använda; i Isaks berättelse om förlossningen
(avsnitt 8.7) var det just för att han var man som han menade att förlossningen
inte var någonting för honom; och så vidare.

Inte heller hävdar jag att den »vi«-position jag lyfter fram är allenarådande
eller den enda möjliga för den gravida kvinnans partner att bli relevant. De po-
sitioner som intas och tilldelas i mellanmänsklig interaktion kan visserligen vara
stabila – som barnmorskans expertposition och den gravida kvinnans lekman-
naposition – men också tillfälliga, partiella och samtidiga. Vad jag däremot häv-
dar, är att ett sätt för den gravida kvinnans partner att bli relevant i mötet med
mödrahälsovård, förlossningsvård och bb-vård är denna »vi«-position, och i den
utsträckning denna »vi«-position är möjlig, är den också könsirrelevant.

11.6 Om slutsatsernas räckvidd

Mina slutsatser bygger i huvudsak på intervjuer med tio pappor. Den »vi«-posi-
tion som utgör avhandlingens huvudtes kommer fram på lite olika sätt i de inter-
vjuade pappornas berättelser: ibland som en självklar och given position, ibland
som en frånvarande men till synes önskad position. Ibland lyser den helt med sin
frånvaro, som till exempel i Isaks berättelse om förlossningen (avsnitt 8.7). Frågan
kan alltså ställas hur ofta »vi«-positionen förverkligas som en obesvärad position,
hur ofta den hade kunnat vara en obesvärad position om den bara förverkligats,
och hur ofta den förverkligas som en besvärad position (det är fullt möjligt att

25 Se avsnitt 1.2.4; se också Mats Berggren, »Ett jämställt föräldrastöd«, Barnbladet 35, nr. 3 (2010):
16–17; Fägerskiöld, »A Change in Life as Experienced by First-Time Fathers«.
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denna »vi«-position också kan upplevas som besvärad, även om jag inte har nå-
got exempel på det i mina intervjuer). Det kan också vara frestande att fråga hur
många och vilka blivande eller nyblivna pappor för vilka denna »vi«-position är
önskvärd.

Att kvantifiera – oavsett om det rör sig om situationer eller pappor – har
dock aldrig varit avhandlingens syfte, utan att förstå den situation som mötet med
mödrahälsovård, förlossningsvård och bb-vård utgör. Detta möte är en situation
med på förhand givna ramar och tillgängliga subjektspositioner och den mellan-
mänskliga interaktionen i detta möte sker inom dessa ramar mot bakgrund av
dessa subjektspositioner. Vad avhandlingen blottlägger är alltså en »vi«-position,
en subjektsposition eller möjlighetsbetingelse i detta möte. Subjektspositioner är
kulturella fenomen, vilket betyder att dennamöjlighetsbetingelse i princip är när-
varande i alla sådana möten – under förutsättning att de personer som är närva-
rande i detta möte delar den kulturella bakgrund som »vi«-positionen förutsätter.

Det är alltså väven av kulturella föreställningar som begränsar slutsatsernas
räckvidd. »Vi«-positionen och föreställningarna om det könsirrelevanta föräld-
raskap som denna förutsätter är varken allomfattande eller allenarådande. Detta
blir tydligt när det gäller föräldrar från kulturer med andra föreställningar om
mäns och kvinnors föräldraskap,26 men det måste understrykas att även inom en
relativt homogen skandinavisk kultur förekommer mångskiftande föreställning-
ar om föräldraskap och kön.27

11.7 Kliniska implikationer

Till sist, vilka konsekvenser har blottläggandet av denna »vi«-position förmödra-
hälsovårdens, förlossningsvårdens och bb-vårdens yrkesverksamma barnmors-
kor, läkare, sjuksköterskor, psykologer, undersköterskor och andra yrkesgrup-
per? Vilken är den praktiska nyttan?

Låtmig besvara den fråganmed en anekdot. Detta var våren 2014 och jag blev
inbjuden att tala vid konferensen »Framtidens familjecentral« anordnad av För-
eningen för Familjecentralers Främjande i samarbete med Jämtlands läns lands-
ting, Regionförbundet Jämtland och Östersunds kommun. Det var under denna
period som jag formulerade den narrativa ansats som nu återfinns i kapitel 3 och
4 och jag föreställdemig naturligtvis att åhörarna skulle vara lika fascinerade över
berättelser och berättande som jag var. Van vid att undervisa studenter i ämnen
som vetenskapsfilosofi och kunskapsteori – dessutom i en form där jag så mycket

26 Se till exempel Pernilla Ny m. fl., »The Experience of Middle Eastern Men Living in Sweden of Ma-
ternal and Child Health Care and Fatherhood: Focus-Group Discussions and Content Analysis«,
Midwifery 24 (2008): 281–290.

27 Se till exempel Eva Magnusson, Hon, han och hemmet: genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet
i Nordiska barnfamiljer (Stockholm: Natur & Kultur, 2006).
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som möjligt sökte dialog med studenterna – betraktade jag detta som ännu ett
undervisningstillfälle.

Jag kunde knappast ha haftmera fel. Åhörarna bestod av alla de yrkesgrupper
som förekommer vid familjecentraler – barnmorskor, sjuksköterskor, förskollä-
rare, socialsekreterare, familjerådgivare, fritidsledare, psykologer, läkare, och så
vidare – och de ville inte höra på ett föredrag om narrativ teori, än mindre fi-
losofisk reflektion kring berättelsens väsen. Vad de förväntade sig var handfasta,
konkreta råd för hur de skulle bemöta pappor imödrahälsovården. Dessutomha-
de jag väntat mig att få hålla min presentation i ett litet konferensrum med högst
ett dussin deltagare – en lagom stor grupp för att få till stånd en dialog –men fann
mig i en gigantisk aula med upphöjt podium och ett hundratal åhörare. Detta var
också första gången jag bar ett trådlöst mikrofonheadset och det faktum att min
röst ekade i hela salen så fort jag öppnade munnen gjorde mig vettskrämd.

Det hela utvecklade sig till konferenspresentatörens värsta mardröm. Allt jag
sade ifrågasattes. Redan ett par minuter in i presentationen började åhörare resa
på sig och lämna salen. Detta fortsatte likt en rännil ända in i slutet, då bara en
handfull arga åhörare fanns kvar. Dödsstöten kom när en av åhörarna invände att
jag ju bara intervjuat tio pappor och att det därför var omöjligt att generalisera och
att det därför inte fanns någon anledning att ta något av det jag sade på allvar (att
jag inte uttalademig ompappor, utan omberättelser, hade jag tydligen inte lyckats
förmedla). Nederlaget var ett faktum: jag tackade för mig, tog av mig headsetet
och gick därifrån.

Även om min presentation blev en veritabel flopp och inte på en enda punkt
levde upp till åhörarnas förväntningar, fick jag med mig två kommentarer som i
förlängningen blev nyckeln till slutsatserna i föreliggande avhandling. En märk-
bart irriterad åhörare utbrast att »vårt uppdrag är faktiskt kvinnan och det ofödda
barnet!« En annan åhörare frågade, med uppgivenhet i rösten: »men hur skall vi
göra då för att engagera papporna?« Detta illustrerar mycket tydligt det dilem-
ma som mödrahälsovård, förlossningsvård och bb-vård står inför: hur skall man
kunna »engagera papporna« givet att det primära uppdraget är kvinnan och det
ofödda eller nyfödda barnet?

Detta dilemma blir än tydligare omman studerarmödrahälsovårdens styrdo-
kument (se avsnitt 1.1). Ingenstans nämns något om den gravida kvinnans part-
ner. Den blivande eller nyblivna förälder som inte är gravid är över huvud taget
inte en del av mödrahälsovårdens uppdrag. Barnmorskeprofessionens egna rikt-
linjer i rapportenMödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa består av sida upp
och sida ner med medicinska riktlinjer, undersökningar som skall göras, prover
som skall tas, information som skall ges; vad barnmorskan skall tänka på när hon
beaktar den gravida kvinnans medicinska och psykosociala hälsa; vad man skall
göra vid problem, graviditetskomplikationer, och så vidare. Rapporten är, kort
sagt, heltäckande med avseende på den gravida kvinnan, fostret, och deras hälsa.
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Partnern nämns bara i tre sammanhang: föräldrastöd, kvinnans hälsobeteende,
samt våld i nära relationer.28 Rapporten nämner visserligen att »det är viktigt att
partnern känner sig delaktig i graviditeten«29 men ingenstans nämns hur part-
nern skall göras »delaktig«. Inte heller Socialstyrelsens rapport ger någon vägled-
ning, utan konstaterar bara att »[m]ödrahälsovården behöver mer kunskap och
förståelse om mäns behov och perspektiv i samband med graviditet, förlossning
och vård av mor och det nyfödda barnet samt faderskapet«.30 Det är lätt att sym-
patisera med uppgivenheten och villrådigheten hos den åhörare som i Östersund
frågade mig: »men hur skall vi göra?«

Så vad skall då mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården göra
för att »engagera« papporna och göra dem »delaktiga«? Innan den frågan besva-
ras måste först en annan fråga besvaras: skall mödrahälsovård, förlossningsvård
och bb-vård över huvud taget »engagera« och göra pappor »delaktiga«? Detta är
ytterst sett en politisk fråga, inte en vetenskaplig. Jag har inga synpunkter på hur
saker och ting bör vara; vad jag för fram är ett sätt att förstå problemet som kanske
implicerar lösningar förutsatt att problemet – så som jag formulerat det i denna
avhandling – är ett problem man vill åtgärda.

Således, om det nu är så att uppdraget rör den gravida, födande eller nyför-
lösta kvinnan och fostret/barnet, är en möjlig lösning att enbart ägna sig åt det.
Partnern kan förstås vara välkommen, men då på premissen att det vi gör här, det
handlar om kvinnan och barnet, om graviditeten, om fostret, om förlossningen,
om att amningen skall komma igång, och så vidare. En klar och tydlig deklara-
tion av vad man gör och inte gör. En och annan partner (kanske de flesta) skulle
förmodligen tycka att detta var omodernt, otidsenligt, gammalmodigt, befängt
– men det skulle så att säga kalibrera förväntningarna på så sätt att partnern in-
te heller förväntade sig att bli sedd, involverad eller delaktig. Denna lösning är
kanske politisk oacceptabel – men den är faktiskt möjlig.

Om mödrahälsovården, förlossningsvården och bb-vården däremot vill »en-
gagera« och göra partnern »delaktig«, är mitt svar på hur detta kan ske att ställa
sig frågan hur kan partnern finna en plats i mötet med mödrahälsovården, förloss-
ningsvården och bb-vården som gör att det som sker angår honom eller henne? Det
finns flera sätt på vilket partnern kan finna en sådan position,mendet sätt som jag
lyfter fram i denna avhandling är »vi«:et, det »vi« som utgörs av två blivande eller
nyblivna föräldrar, två personer som har det gemensamt att de snart kommer att
befinna sig eller nyss funnit sig i en föräldra–barn-relation. Detta innebär samtidigt

28 Intressegruppen för mödrahälsovård inom SFOG, Samordningsbarnmorskorna inom SBF och
Mödrabarnhälsovårdspsykologernas förening, Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa,
ARG-rapport 59 (Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 2008), 39–40, 43–44, 87–96.

29 Ibid., 43.
30 Socialstyrelsen, Kunskapsstöd för mödrahälsovården, 2:a utg. (Stockholm: Socialstyrelsen, 2015),

30.

235



Kapitel 11: Slutsatser och diskussion

att det tidsmässiga perspektivet behöver sträckas från graviditetens här-och-nu,
förbi den annalkande förlossningen till det som kommer därefter: det barn till
vilket de två personerna – varav en är gravid och den andra inte är det – kommer
att vara föräldrar.
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