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Abstract 

 

This thesis explores embodied experiences of (physical and social) pain when seeking 

healthcare for birth injuries. This includes seeking to understand how gender, sexuality and 

normality can be constructed through health care for birth injuries, as well as how people with 

birth injuries are oriented by their pain towards getting health care. The theoretical framework 

is feminist phenomenological, while also incorporating the perspective of phenomenology 

and medicine, in order to analyze how the embodied experience of pain is conditioned by 

normative and cultural dimensions that structure different bodies in different ways. Different 

ways of understanding the emotional and sensory orientations of pain, both social and 

physical, are also theoretically informing the analysis. Through qualitative interviews with ten 

people who have been injured while giving birth within the last ten years, results show that 

the informants become disoriented when hearing from doctors and midwifes that their 

perineum, despite their experience of pain, is well. They are also disoriented when their 

injuries are acknowledged, but deemed untreatable. They can find their pain hard to describe, 

and experiences of feeling diminished difficult to react against. The embodied experience of 

seeking health care for birth pain can include feeling both confirmed as well as ignored in 

one’s injury, depending on what health care professional they happen to meet. I conclude that 

the frustration of seeking but not feeling like they are receiving health care for their birth 

injuries results in a breaking point where the patients go against feelings of shame, and 

(re)orient themselves towards health care by transforming into strong-willed, stubborn and 

un-ashamed subjects that in one way or another demand treatment and respect.   

 

Keywords: pain, shame, embodied, gender, (des)/(re)orientation, perineum. 

Nyckelord: smärta, skam, förkroppsligad, kön, (des)/(re)orientering, bäckenbotten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Hur är det att drabbas av en förlossningsskada? Vad är det som gör ont, och hur är det att söka 

vård för smärtan? I denna studie undersöks erfarenheten av att söka och få vård för 

förlossningsskador. Tio personer delar genom kvalitativ intervju med sig av sina upplevelser 

av att försöka få hjälp med sina förlossningsskador och den smärta som de åsamkat. I fokus är 

den kroppsliga erfarenheten. Studien ställer frågor om hur smärta, fysisk men även social i 

form av känslan skam, förkroppsligas i möten med medicinsk personal. Genom en feministisk 

fenomenologisk utgångspunkt ämnar uppsatsen både undersöka den roll som normer om kön 

och sexualitet spelar i möten mellan patienter och vårdgivare, men också belysa hur svårt det 

är att separera på kroppsliga och sociala erfarenheter. Hur orienteras den förlossningsskadade 

gentemot vården i sina försök att dämpa smärtan och läka skadan? 

 

Genom min tolkande analys av de förlossningsskadades erfarenheter läser jag hur de bär på 

erfarenheter av att känna sig förvirrade och desorienterade av flera orsaker, dels för att vissa 

lever med skador för vilka det ännu inte finns hjälp, det vill säga permanenta skador, medan 

andra förvirras av att höra från vården att deras bäckenbotten ser bra ut, trots att de 

fortfarande har ont. En del bär på erfarenheter av att uppmanas ha penetrerande sex genom 

smärtan, andra att leva med smärtan fram tills att de är färdiga med att skaffa barn. Många bär 

på erfarenheter av att känna sig hämmade från att säga ifrån när de kände sig illa behandlade, 

eller att våga kräva bättre vård när de känner sig undanskuffade. Förr eller senare tenderar de 

informanter som känner sig undanskuffade att, med olika strategier, ta plats och kräva vård 

för sin smärta. Jag tolkar det som att dessa personer når en smärtpunkt där det blir jobbigare 

att leva sin smärta än att uppleva sig vara till besvär. Den förkroppsligade erfarenheten av 

smärta, både fysisk och social i form av att känna skam, orienterar dem mot vården med 

uppsåtlighet. De oroar sig inte längre över att uppfattas som jobbiga. Andra informanter 

upplever till slut att de träffar läkare eller barnmorskor som ser och bekräftar deras smärta, 

vilket stärker dem i deras självkänsla och i deras uppfattning att skadan och smärtan är ett 

problem för vilket de behöver vård. Studien landar därmed i slutsatsen att den förkroppsligade 

erfarenheten av fysisk och social smärta, samt den förkroppsligade erfarenheten av att känna 

sig sedd i denna smärta, leder till en brytpunkt som orienterar de förlossningsskadade mot 

vårdande behandling, och därmed även mot ett stärkt subjektskap. 
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Inledning 
 

 
 
 

”När jag vaknar så har jag panik och har aldrig haft så ont i hela mitt liv. […] Jag tror 
att jag har ont där nere, jag kommer inte ihåg. Jag minns det bara som att det var 

panik. Och de ba ’vilken skala?’ och jag ba ’nä men det är tio’ och att nån läkare bara 
’nä men ni får ge henne mer smärtstillande’ […] Och så kommer läkaren och säger att 
han aldrig har träffat nån som är så smärtkänslig som jag. […] Ja. Jag ba ’okej, ja, nej 

men förlåt’” 
(Hanna) 

 
 
 

 

Det är kväll i slutet av mars, mörkret har fallit. Över en bitvis skakig telefonlinje berättar 

Hanna om hennes resa, från förlossning till där hon är nu, i väntan på att snart göra en andra 

operation. Våra barn sover. Vi är båda förstagångsföräldrar, hennes barn är nästan exakt ett år 

äldre än mitt. Jag frågar henne om hon planerar att skaffa fler barn, ett samtalsämne som jag 

vid det här laget tar upp med andra småbarnsföräldrar per automatik. ”Nej. Jag gör inte den 

här karusellen igen”. 

 

Smärta är en påtaglig upplevelse, en självets upplevelse. Den är svår att beskriva och möjlig 

för andra att avfärda. Hur formas vi av smärta? Vad handlar smärta om socialt? När känner vi 

oss sedda i vår smärta? Vad händer med oss om vi inte gör det? 

 

Denna studie fördjupar sig i upplevelser av smärta i förlossningsskadeberättelser. Genom 

intervjuer med personer som sökt eller fått vård för förlossningsskador undersöks den levda 

erfarenheten att känna smärta i eller kring bäckenbotten. Vilka känslor cirkulerar och plockas 

upp i de (undersöknings)rum där de möter läkare, gynekologer och barnmorskor? Vilka 

avtryck lämnar dessa erfarenheter i de förlossningsskadades förkroppsligade själv-känslor? 

Var och hur riktas de för att hantera sina skador? 
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Syfte 
Denna uppsats är situerad i en smärtans politik. Varje år sker omkring 95 000 vaginala 

förlossningar i Sverige.1 Hur många som drabbas av förlossningsskador vet man inte då 

enbart två av de fyra skadegraderna registreras. För de som drabbas av förlossningsskador 

som deras lokala sjukvård inte lyckas behandla finns endast en nationell specialistmottagning 

att vända sig till.2 Jag menar att maktdynamiken mellan politikens resursfördelning, 

vårdpersonal och födande är understuderad, och ämnar därför med denna studie att forska om 

upplevelser av vård för förlossningsskador från patientens perspektiv. Syftet är att göra ett 

kroppsligt grundat projekt som ger röst åt de förlossningsskadade; de som själva fött barn och 

därefter upplevt problem med smärta. I begreppet smärta inbegriper jag både fysisk och social 

smärta, det senare i formen av skam. Därmed utgår denna studie från att smärta kan vara både 

fysisk och social.  

 

Studien är ett kroppsligt grundat projekt som undersöker hur personer som sökt vård för 

förlossningsskador själva upplever den vård de får och de möten de har med vårdpersonal. Då 

syftet med studien är att analysera en levd erfarenhet placerar jag den inom fenomenologin, 

det erfarenhetsbaserade forskningsfält som syftar till att begreppsliggöra den existentiella, 

förkroppsligade dimension som är att vara, att (upp)leva. Genom en kvalitativ analys av 

personer med förlossningsskadors erfarenheter är därmed studiens syfte även att bidra till att, 

genom den fenomenologiska ansatsen, bättre förstå hur det är att leva med smärta och söka 

vård för förlossningsskador. Denna fenomenologiska ansats är vidare feministiskt 

fenomenologisk utifrån förståelsen att förkroppsligade upplevelser är situerade i strukturer 

som genom bland annat kön, sexualitet, kropp, etnicitet, nationalitet, ålder och funktion 

konstituerar vad som förstås som normalt respektive avvikande. Därmed placerar sig 

uppsatsen i intersektionen mellan den förkroppsligade upplevelsen av fysisk och social smärta 

från förlossningsskador, en feministisk fenomenologisk förståelse av normer och de riktningar 

de orienterar oss mot, samt möten med medicinsk personal såsom de upplevs ur patientens 

perspektiv.  

 

                                                   
1	Socialstyrelsen, Statistisk om graviditeter, förlossningar och nyfödda, 
https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/graviditeter,forlossningarochnyfodda [hämtad 2019-
05-09].	
2 Bäckenbottencentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge tar emot patienter från hela landet, 
medan specialistmottagningen Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping finns för boende inom 
Östergötland. 



 
3 

 
Frågeställningar 
 

- Hur förkroppsligas (fysisk och social) smärta i de förlossningsskadades berättelser om 

möten med medicinsk personal? 

- Hur konstrueras kön, sexualitet och normalitet genom behandlingen av smärta i vården 

för förlossningsskador? 

- Hur orienteras de förlossningsskadade av sin smärta, samt av sina möten med vården, 

gentemot vården? 

 

 
 
Disposition 
Uppsatsen inleds med en teoretisk diskussion baserad i en fenomenologisk förståelse av kön 

och smärta. Avsnittet följs av en fördjupning i tidigare forskning, dels genom forskning som 

undersökt hur vulvasmärta påverkar de drabbades sexualitet och själv-upplevelse, och dels 

forskning som genom fenomenologiska ramverk använder empiriskt material för att analysera 

kroppars prereflektiva socialitet. Därefter presenteras uppsatsens etiska överväganden, min 

situering som uppsatsförfattare, urval, empiri och uppsatsens kvalitativa intervju- och 

analysmetod, följt av hur studien utgår från att vår förståelse av kön är en social konstruktion. 

Analysen är indelad i elva avsnitt som bearbetar hur de förlossningsskadade (re)orienteras av 

skadornas förkroppsligade upplevelser av smärta, skam och bekräftelse. I den avslutande 

slutdiskussionen redogörs hur långt informanterna nått i sin vårdresa vid intervjutillfället, följt 

av en sammanfattande slutsats samt en reflektion över vad informanternas erfarenheter säger 

om hur möten mellan medicinsk personal och förlossningsskadade kan förbättras. 
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Teoretiskt ramverk 
I det här avsnittet presenteras det teoretiska ramverket och hur det grundas i en 

fenomenologisk förståelse av smärta som en levd erfarenhet. Först kommer jag att diskutera 

de fenomenologiska utgångspunkterna från den levda kroppen och de perspektiv på den som 

formuleras av en feministisk (och) medicinsk fenomenologi. Sedan diskuterar jag studiens 

förståelse av smärta utifrån perspektiven smärta som (o)möjlig att beskriva, smärta som 

sensation, smärtans (re)orientering, känslor och smärta följt av den sociala smärtan, definierad 

som skam. 

 
Fenomenologi 
Då jag i denna uppsats är intresserad av de förkroppsligade upplevelserna av smärta och skam 

från förlossningsskador, genom möten mellan patient och vårdpersonal, vänder jag mig i 

första hand till fenomenologin för att lokalisera meningsskapande dialoger, beröringar och 

affektiva (re)orienteringar i de förlossningsskadades erfarenheter. Jag väljer fenomenologin 

därför att den möjliggör en analys av ett subjekts levda erfarenhet, och för att den ger mig ett 

verktyg att analysera förkroppsligad erfarenhet och agens som något både individuellt och 

socialt.3 Fenomenologin utgår från att det är genom kroppen som människan möter världen 

och alltså genom kroppen som all mening produceras. För en själv är ens kropp därmed alltid 

mer än ett objekt. För en själv är kroppen ens levda verklighet. Jag tar framförallt avstamp i 

hur Lisa Folkmarson Käll, Kristin Zeiler, Jenny Slatman och Gili Yaron tolkar Maurice 

Merleau-Pontys formulering av hur vi uppfattar vår omvärld, och tar plats i den, genom den 

levda kroppen. Merleau-Ponty menade att vi är en kropp, den är vårt ankare i världen, 

samtidigt som vi har en kroppslig gestalt som omvärlden förhåller sig till.4, 5, 6 Förståelsen 

innebär att vi inte möter världen via ett separat förnuft. Vi möter världen genom kroppen, och 

hur vi, som subjekt i våra kroppar, är placerade i världen. Vår förståelse av världen, inklusive 

den förståelse vi har om sociala kategorier såsom kön, klass, sexualitet och etnicitet är 

formade av hur vår kropp och dess perception möter världen.7 Det är alltså kroppen, från där 

                                                   
3 Jenny Slatman & Gili Yaron, ”Toward a phenomenology of disfigurement”, i Feminist phenomenology and 
medicine, red Lisa Folkmarson Käll & Kristin Zeiler(Albany: State University of New York Press, 2014), s. 223. 
4 Lisa Folkmarson Käll & Kristin Zeiler, ”Why Feminist Phenomenology and Medicine?” i Feminist 
Phenomenology and medicine, red. Lisa Folkmarson Käll & Kristin Zeiler, (Albany: State University of New 
York Press, 2014), s.1-3. 
5 Kristin Zeiler, ”A phenomenological analysis of bodily self-awareness in the experience of pain and pleasure: 
on dys-apperance and eu-apperance”, Medicine health care and philosophy, 13:4 (2010), s. 333-342. 
6 Slatman & Yaron 2014, s. 225-231. 
7 Käll & Zeiler, 2014, s. 6-7. 
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den är situerad, som möjliggör att vi kan ha relationer med andra människor, varelser och 

världen runtomkring oss. Det är genom dessa relationer som kroppen får mening för oss.8 

Perspektivet innebär att vårt medvetande alltid är riktat mot något, och att vårt medvetande 

formas av detta något som vi är vända mot. Våra perceptioner går genom våra kroppar, vilket 

innebär att vårt jag, vår subjektiva utkikspunkt, alltid är förkroppsligat. Från där vi står och 

ditåt vi är riktade förstår vi världen.9, 10  

 

Våra riktningar och rörelser kan vi förstå genom Merleau-Pontys term kroppsschema. I denna 

uppsats använder jag framförallt Kristin Zeilers tolkning av kroppsschema, förstått genom den 

levda kroppens prereflektiva handlingar; det vill säga de av kroppens rörelser och 

rörelsemönster som sker innan intentionen. Rörelser så som när vi promenerar längs med 

gatan, utan att medvetet fundera över hur vi rör ben, fötter och armar. Rörelserna sker inte av 

sig själva, men bortom vårt kognitiva medvetande, genom kroppsschemat där våra olika 

fysiska färdigheter finns inlärda. Kroppsschemat består alltså av fysiska vanor som lärs in i, 

och omformas av, den kulturella miljö en befinner sig i.11,12 I denna studie låter jag 

kroppsschemat hjälpa mig att se med vilka vanemönster informanterna hanterar de känsliga 

situationer där kön, strukturellt, samt fysiskt i form av deras bäckenbotten, situerar dem i 

olika (besöks)rum.  

 

Feministisk fenomenologi 
Jag förstår kön som en förkroppsligad, levd erfarenhet. Det är för att utforska denna 

erfarenhet som jag vänder mig till den feministiska fenomenologin. Inom ramen för denna 

uppsats betyder det att jag genom fenomenologin vill undersöka den levda erfarenheten av 

hur en kropps upplevda och uppfattade könstillhörighet, i kombination med skada i 

bäckenbottenområdet, informerar och orienterar det förkroppsligade jagets interaktion med 

världen runtomkring. Den feministiska fenomenologin fördjupar förståelsen av den levda 

kroppen genom att ställa frågor om hur den påverkas av (bland annat) erfarenhet av sexualitet, 

kön, graviditet, förlossning, etnicitet och kroppslig förmåga. Den ämnar alltså belysa 

svårigheten i att separera kroppsliga och sociokulturella dimensioner i den mänskliga 

                                                   
8 Zeiler 2010, s. 1-2. 
9 Käll & Zeiler 2014, s. 1-3. 
10 Sara Ahmed, Queer orientations, (Durham & London: Duke University Press, 2006), s. 1-2.	
11 Zeiler 2010, s. 5.  
12 Ellen K. Feder, ”Reassigning ambiguity” i Feminist Phenomenology and Medicine, red Lisa Folkmarson Käll 
& Kristin Zeiler, (Albany: State University of New York Press, 2014), s. 165-167. 
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erfarenheten.13 Den feministiska fenomenologin har genom sina analyser komplicerat 

uppfattningen av den intersektion genom vilken erfarenheter korsar varandra, och visat att ett 

och samma subjekt därmed inte finns att utgå från som människans utgångspunkt. En sådan 

utgångspunkt vore att göra en essentialiserande och universalistisk förståelse av den 

mänskliga erfarenheten som tvärtom är ytterst varierad.14  

 

Jag förstår den ursprungliga definitionen av feministisk fenomenologi genom Simone de 

Beauvoirs ansats att situera det förkroppsligade subjektet genom att föra in frågan om 

kvinnans varande in i den fenomenologiska reflektionen. Beauvoir lyfte frågan om sexuell 

skillnad genom att noggrant och specifikt beskriva kvinnliga erfarenheter.15 Efterföljande 

feministiska fenomenologer har fortsatt utvecklat förståelsen av dessa erfarenheter genom att 

noggrant beskriva erfarenheter så som graviditet och förlossning, menstruation, laktation, 

ätstörningar och att förkroppsliga risken att utsättas för sexuellt våld.16 Vidare har den 

feministiska fenomenologin haft en avgörande roll i att nedmontera vilka erfarenheter som 

passerar som universella eller essentiella för den mänskliga erfarenheten. Inriktningen 

ifrågasätter därmed vad, i det mänskliga liksom i kön, som konstitueras som normalt och för 

fram erfarenhetens komplexitet, det vill säga det som avviker från normativitetens 

dimensioner.17  

 

Iris Marion Young var en av de mer tongivande feministiska fenomenologerna. Young 

problematiserar Merleau-Pontys förståelse av den levda kroppens förhållande till sin värld 

som giltig för varje människa. Hon tar utgångspunkt i hur Beauvoir menar att varje människa 

definieras av sin ”situation”, och att kvinnans situation bland annat definieras av ekonomiska, 

kulturella, sociala och historiska begränsningar.18 Beauvoir menar att kvinnan enbart betraktas 

som ”ett innehållslöst korrelat till mannen”,19  som ett objekt som förnekas kulturell och 

social subjektivitet och autonomi. Därmed innebär den situation som kvinnan har i ett 

mansdominerat samhälle en spänning mellan att vara subjekt och objekt. För hon är ju ändå 

                                                   
13 Käll & Zeiler 2014, s. 6-7, 16. 
14 Lauren Freeman, ”Introduction: Feminist Phenomenology, Medicine, Bioethics and Health” i International 
Journal of Feminist Approaches to Bioethics, 11:2, (2018), s. 2.	
15 Simone de Beauvoir, Det andra könet, 2 uppl, (Stockholm: Nordstedts, 1995/2003). 
16 Käll och Zeiler menar att den första feministiska filosofen inte var Simone de Beauvoir utan Edith Stein, som 
redan på 1930-talet ifrågasatte förståelsen av intersubjektiva relationer som homogena och universella, genom 
fenomenologiska beskrivningar av feminina och maskulina typer av medvetande. Käll och Zeiler 2014, s. 6.  
17 Käll & Zeiler 2014, s. 6-7. 
18 Iris Marion Young, Att kasta tjejkast, (Stockholm: Atlas, 2000), s. 257. 
19 Young 2000, s. 260. 
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människa och därmed ett subjekt. Och hon vet om att hon är ett subjekt. Följaktligen lever 

kvinnor i patriarkala samhällen i en motsägelse. Hon är människa och därmed ett fritt subjekt, 

men hon förvägras samtidigt denna subjektivitet, därför att hon är kvinna. Härifrån 

teoretiserar Young om hur den kvinnliga situationen tar sig uttryck genom kvinnors 

rörelsemönster, beteenden och förhållningssätt till rummet som ett resultat av spänningen 

mellan att vara subjekt och objekt. Hon utvecklar Merleau-Pontys resonerande kring ”det 

levda rummet”, en kropps rumslighet som skapas genom kroppens rörelser, med att mena att 

det kvinnliga varat istället lever i ett rum som bebor hennes kropps möjligheter, det vill säga 

ett rum som är begränsande, och som hon sluter om sig.20 Merleau Pontys förståelse av 

kroppsschemat ligger till grund för hur Young kritiserar en universell uppfattning av vad 

subjekt ’kan’ göra, och menar istället att kvinnor i patriarkala samhällen inkorpererar en 

”återhållen intentionalitet”21 i sina rörelsemönster, ett ’jag kan inte’. Young menar därmed att 

kvinnor blir fysiskt funktionsnedsatta i sexistiska samhällen, då vi under vår uppväxt tränas i 

att röra oss och bete oss såsom den patriarkala kulturen stipulerar; på ett fysiskt hämmat sätt. 

Vi lär oss inte att använda kroppen för att lösa uppgifter. Och eftersom patriarkala samhällen 

definierar kvinnan som objekt, som ren kropp, är kvinnan alltid beredd på att bli sedd som 

enbart kropp. Kvinnan är beredd på att bli sedd som en sak som som finns till som ett objekt 

för andras intentioner och handlingar, istället för att vara sin egen levande manifestation av 

vad nu ett fritt subjekt, som enbart agerar från sina egna avsikter, kan tänkas vilja göra. 

Young kallar detta för ett objektiverat kroppsligt varande. Young menar att då kvinnan i 

patriarkala samhällen ständigt är beredda på att bli sedd som kropp, lever hon inte sällan själv 

ut sin kropp som vore det ett objekt.22 Kvinnans situation kan på så sätt bli farlig på flera sätt. 

Den objektiverande blicken är ett hot som kvinnan lever med, den ”håller henne på plats”,23 

men hon lever även i ett konstant hot om att bli inkräktad på i sitt kroppsliga rum. Hotet om 

våldtäkt är detta hots mest extrema form, men Young menar att kvinnor dagligen möter mer 

                                                   
20 Young 2000, citat s. 269, s. 269-273.	
21 Young 2000, s. 264.	
22 Fenomenologin har även använts av filosofer som Franz Fanon och efterföljande för att visa att hur en 
människa ’gör’ sin kropp även är avhängigt ett kroppsschema med historiska rasdimensioner. Kolonialismen har 
i denna förståelse skapat en vit värld som välkomnar hur vissa kroppar breder ut sig i den, och hur handlingar 
hamnar inom räckhåll för just dessa kroppar(Sara Ahmed, ”Vithetens fenomenologi” i Vithetens hegemoni. s. 
131-132). I denna studie fokuserar jag inte på upplevelsen av vård för förlossningsskador i relation till ras och 
vithet, men sådan forskning vore relevant vilket också antyds i Diana Mulinaris studie ”Suffering rituals in late 
modernity. A case study from a Swedish birth clinic”. Mulinari utforskar hur handlingar hos barnmorskor på 
förlossningsskliniker formas av motstridiga idéer om kvinnor, (förlossnings)smärta och eurocentriska idéer om 
kroppen. (2014 i Dimensions of Pain. Red Lisa Folkmarson Käll, s. 117-131). 
23 Young 2000, s. 275. 
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subtila hot genom att bli berörda på sätt som en man aldrig hade accepterat.24  

 

Medicinsk fenomenologi 
Med grund i sina egna erfarenheter som patient med Multipel Skleros, (MS), då hon ofta 

upplevt att hon och hennes läkare talar utifrån motsatta syften och utan att nå fram till 

varandra, formulerar S. Kay Toombs25 läkares och patienters skilda förståelse av sjukdomens 

levnadsvärld från ett fenomenologiskt perspektiv. Enligt Toombs beror den bristande 

kommunikationen läkare och patienter emellan inte generellt på att läkare är ouppmärksamma 

eller medvetet okänsliga, utan för att sjukdomen i sig inte är en verklighet de delar. Ett 

fenomenologiskt perspektiv på sjukdom låter oss förstå hur den representerar två distinkt 

olika verkligheter, och bär på två distinkt olika betydelser för den som är drabbad av den 

gentemot den som medicinskt behandlar den. Läkare är tränade att uppfatta sjukdom utifrån 

en samling symptom, i form av en rad objektiva och kvantifierbara data, som tillsammans 

definierar ett sjukdomstillstånd. För dem är symptomen, såsom de uppträder för läkarna, 

sjukdomens ’verklighet’. Patienten själv däremot lever med sin sjukdom i en helt annan 

’verklighet’. Patienten ser inte sina problem som en sjukdomsprocess, utan som de effekter 

som påverkar ens vardagliga liv.26 Toombs definierar sjukdomens ’verklighet’ från patientens 

perspektiv som en erfarenhet av total, ja fundamental oordning. Denna oordning innebär att 

den levda kroppen störs och avbryts, varpå även kroppens relation med sin omvärld störs och 

bryts av. Relationen mellan kroppen och själv-känslan förändras, vilket manifesteras genom 

en objektivering och alienation från den egna kroppen.27 Inom denna studie översätter jag 

Toombs förståelse av sjukdom till att även gälla skada, då även skador kan störa och avbryta 

kroppens relation med sin omvärld. En förlossningsskada som ännu inte läkt, eller som läkt 

fel, blir härmed relevant att analysera utifrån Toombs fenomenologiskt informerade och 

självupplevda förståelse av både sjukdom och relationen läkare-patient. Inom det idag 

etablerade fältet medicinsk fenomenologi har jag valt att fokusera på relationen patient- 

medicinsk personal då denna relation är central i den upplevelse av vård för 

förlossningsskador som jag undersöker i denna uppsats.  

 

                                                   
24 Young 2000, s. 273-276. 
25 S. Kay Toombs, The Meaning of Illness. (Dordrecht: Kluwer, 1993), s. xi)  
26 Toombs, 1993, s. 11, 40. 
27 Toombs 1993, s. 90.	
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Feministisk fenomenologi och medicin 
Inspirerad av Kristin Zeiler, professor inom medicinsk humaniora, och genusvetaren Lisa 

Folkmarson Käll, situerar jag denna studie i det begynnande forskningsområde där den 

feministiska fenomenologin angriper frågor som traditionellt bearbetats ur ett medicinskt 

perspektiv. Feministisk fenomenologi med medicinsk inriktning syftar till att kombinera den 

feministiska fenomenologins fokus på den situerade och förkroppsligade erfarenheten med 

den medicinska fenomenologins fördjupning i det som är meningsskapande i sjukdom och 

hälsa. Därmed vill jag i denna uppsats utmana en traditionell medicinsk vetenskaplig diskurs 

kring förlossningsskador genom att analysera förlossningsskador utifrån den kroppsliga själv-

upplevelsen. Med inspiration från Käll och Zeiler betraktar jag skillnad, sårbarhet och 

instabilitet som en central del av den mänskliga erfarenheten, och inte vad en medicinsk 

diskurs hade kunnat betrakta som avvikelser.28 I och med att det i Sverige sker ungefär 95 000 

vaginala förlossningar om året29 menar jag att förlossningsvård och mödrahälsovård är att 

betrakta som en normativ, kulturell praktik som bär på mening och som situerar kroppar på 

olika sätt. 

 

Smärta: att beskriva smärta 
Smärta är obeskrivbart. Smärta är en högst privat upplevelse. Smärta är omslutande och 

omöjlig att kommunicera till andra. Så beskriver Lisa Folkmarson Käll den kulturella 

förståelsen av smärta.30 Elaine Scarry fördjupade denna förståelsen av smärta, i The Body in 

Pain, som inte bara ett kroppsligt trauma utan även som något som motstår språket. Smärta, 

menar Scarry, låter sig inte beskrivas.31 Detta som för en själv är en bultande närvaro, det 

allra mest självklara och obestridliga, rinner ifrån en när den ska delas. Den kan inte 

beskrivas. Det hittar inte närvaro i språket.32,33 En människa i smärta kan försöka beskriva 

                                                   
28 Käll & Zeiler 2014, s. 2. 
29 Socialstyrelsen, Statistisk om graviditeter, förlossningar och nyfödda, 
https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/graviditeter,forlossningarochnyfodda [hämtad 2019-
05-09]. 
30 Lisa Folkmarson Käll, ”Incorporeality and the sharability of pain” i Dimensions of Pain: Humanities and 
Social Sciene Perspectives, red. Lisa Folkmarson Käll, (London & New York: Routledge, 2013), s. 27. 
31 Elaine Scarry, The Body in Pain, (New York & Oxford: Oxford University Press, 1985), s. 4-5. 
32 Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, 2 uppl. (Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd. 2004), s. 
22. 
33 David Biro, ”When language runs dry: Pain, the imagination, and metaphor” i i Dimensions of Pain: 
Humanities and Social Sciene Perspectives, red. Lisa Folkmarson Käll, (London & New York: Routledge, 
2013), s. 13-14. 
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smärtan, men den som lyssnar kan ändå inte dela den, och har alltid möjlighet att betvivla 

den.34 

 

Lisa Folkmarson Käll delar uppfattningen att smärtan inte låter sig adekvat beskrivas 

språkligt, men menar att det inte betyder att smärta är bortom något som kan delas med andra 

människor. Genom fenomenologin förstår hon förkroppsligande som något som aldrig är 

privat, då våra ”förkroppsligade jag”35 alltid är utsträckta mot världen, vilken vi blir en del av. 

Därmed förstår inte fenomenologin den individuella kroppen som autonom och med distinkta 

gränser. Istället är kroppen inbegripet i ett beroendeförhållande med världen, inklusive 

människorna, som finns runtomkring den. Därmed förstår Käll, genom Sonia Kruks 

teoretiserande, att kroppar i smärta ger uttryck för sitt smärtsamma tillstånd, vilket kroppar i 

dess närhet, som också de befinner sig i en ständig utsträckning mot omvärlden, plockar upp. 

Smärtan som kommer till uttryck förkroppsligas även av den som delar rum och utrymme 

med personen i smärta, då de båda är inbäddade i samma ”rum av uttrycksfullhet”.36 Genom 

vår subjektiva kapacitet att känna kan vi därmed också känna med den andre i smärta, även 

om vi inte kan känna exakt hur den andras smärta känns.37  

 

Smärta: som sensation 
Smärta som sensation är speciell då det är just genom de sensationer och känslor som vi 

uppfattar som smärta och njutning som olika ytor och skillnaderna dem emellan, såsom din 

egen kropp och någon annans kropp, etableras. Ytan som håller samman din kropp känns för 

att något känns mot denna yta. Om du skär dig på ett vasst objekt lämnar objektet ett 

smärtsamt spår längs din hud, varpå din hud som kontaktyta uppenbarar sig för dig. Detta, 

menar Sara Ahmed, gäller även om det som skadar dig är en annan kropp. Genom stegringen 

av smärtsensationer materialiseras kroppar och världar för oss, varpå ytor och dess gränser 

etableras. Det som separerar oss från andra är också det som kopplar oss samman med andra. 

Vi känner bara av våra egna gränser, vår hud, när den möts av ett avtryck.38 Vår tolkning av 

detta avtryck, vår perception, innebär ofta en glidning mellan sensationer och känslor. 

Därmed menar Ahmed att sensationer, (avtryck, intryck) och känslor är oreducerbara som 

levd erfarenhet. De känslor som avtryck lämnar hos oss är i sin tur formade av våra tidigare 

                                                   
34 Scarry 1985, s. 3-11. 
35 Min översättning av ”embodied selves”, Käll 2013, s. 34. 
36 Min översättning av ”expressive space”, Käll 2013, s. 36. 
37 Käll 2013, s. 34-37.	
38 Käll 2013, s. 39. Ahmed 2004, s. 27. 
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erfarenheter. Den känsla vi får när vi stöter in i ett objekt är således format av vad vi redan 

vet, avlagringar av tidigare möten med objekt.39 Smärta beskrivs av Scarry som intentionslös; 

som något som enbart handlar om sig självt. Ahmed menar att även om smärtan är 

intentionslös så påverkas den affektivt av de sinnesintryck som utgör ens tidigare kroppsliga 

erfarenhet. Bara de ord vi använder för att försöka beskriva smärta omformar våra kroppar 

genom att de skapar nya intryck och avtryck på oss.40 Vi är distinkta och vi är någon 

annanstans genom vår smärta, men vi delar också på denna gräns som finns mellan oss, den 

gräns som är smärtans utbrott. Smärtoutbrottet är en överträdelse över texturen mellan 

kroppar. De olika meningsförståelserna, som framträder vid smärta, formar enligt Käll hur vi 

förstår både vår egen smärta och andras.41 Utgångspunkten för denna studie och förståelse av 

smärta är alltså att våra kroppar är djupt relationella. Våra kroppar framträder som kroppar ur 

samspelet med andra kroppar. 

 

Smärta och sexualitet 

Genom den feministiska fenomenologin utgår jag från att erfarenheter av kön, kropp och 

sexualitet formar hur vår kropp mottas i världen, och hur vi därmed formas av omvärlden och 

uppfattar oss själva. I denna studie använder jag Sara Ahmeds definition av obligatorisk 

heterosexualitet, som hon menar är den sammanlagda effekten av hur narrativet om att 

heterosexualitet är det ideala sättet att para ihop människor repeteras, om och om igen. Den 

upprepande berättelsen om hur sexualitet är någonting som bör utspelas mellan en kvinna och 

en man blir en norm som likt känslor gör avtryck och intryck på våra kroppar, och formar 

dess ytor. Normerna blir på så sätt reglerande, de riktar oss mot vissa kroppar och handlingar, 

och bort från andra.42 I denna studie använder jag Ahmeds definitionen av obligatorisk 

heterosexualitet för att analysera hur informanterna söker vård för skador och smärtor som 

påverkar deras förmåga och önskan att ha sex, inom en kultur som bär på normer om legitima 

och illegitima sätt att leva sin sexualitet. 

 

Smärta:ns orientering 
Jag använder det fenomenologiska begreppet orientering för att nå förståelse i hur de 

förlossningsskadades kroppar riktas av smärta. Att vara orienterad i en fenomenologisk 

                                                   
39 Käll 2013, s. 27-40. Ahmed 2004, s. 24-25. 
40 Ahmed 2004, 25. 
41 Käll 2013, s. 39. 
42 Ahmed 2004, s. 144-149. 
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förståelse är att veta var vi är när vi vänder oss åt det ena eller andra hållet. När vi är 

orienterade står vi stadigt med fötterna på marken. Om vi vet var vi är vet vi också hur vi ska 

ta oss därifrån, mot vårt mål. Att vara orienterad är därför att vara vänd mot objekt som 

hjälper oss att förstå åt vilket håll vi är riktade. Härifrån förstår jag begreppet som att kroppar 

formas av vad som finns i deras närhet då den levda kroppen alltid är orienterad mot något. 

Detta något kan också vara befrielsen från smärta. Det kan vara ett minne och en önskan om 

att återigen leva utan smärta. När vi uppfattar en sensation som smärtsam omformas vårt 

kroppsliga utrymme. Smärta orienterar kroppen. Närheten, det som finns inom greppbart 

avstånd från kroppen, blir av vikt. Även när det som hålls ifrån oss, det som finns bara på 

avstånd från oss, kan göra avtryck på oss om det finns tillräckligt nära. Jag förstår smärta och 

smärtlindring som objekt vars närhet och avstånd påverkar våra orienteringar.  

 

Smärta:ns känslor 
Den smärta som de förlossningsskadade erfar ger både upphov till och formas i en kontext 

genomsyrad av känslor. Emedan smärta, såsom den förstås av Scarry och Käll, är 

intentionslös43 och därmed, enligt Scarry, odelbar,44 kan känslor förstås som både fulla av 

intention och rörelse.45 Känslor är intentionella på så sätt att de handlar om något. En känsla 

involverar en orientering mot något. Detta något är objekt, i form av till exempel saker, 

människor, minnen eller fantasier. Kontakten med objektet formar känslan. Kanske minns en 

förlossningsskadad hur underlivet (inte) kändes innan förlossningen, kanske fantiserar hen om 

att återigen leva med ett smärtfritt underliv. Objektet i form av minnet eller fantasin väcker 

känslor hos den förlossningsskadade. Känslorna som är orienterade mot dessa objekt innebär 

en uppfattning om världen. På så sätt är känslorna också intentionella. De vill något. När man 

har en känsla om något har man den för att detta något, som minnet och fantasin, har format 

ens känsla.46  

Jag utgår därmed från att känslor, såsom Ahmed formulerar det, är relationella. De involverar 

relationer eller ”(re)aktioner”47 mot eller från andra objekt. Dessa objekt både formar känslor, 

och formas av känslor. Känslor kan fastna eller klibba fast vid vissa objekt, och glida förbi 

andra. Därmed menar Ahmed att känslor inte bor inuti subjekt eller objekt, utan produceras 

                                                   
43 Käll 2013 s.27. 
44 Scarry 1985, s. 3-6. 
45 Ahmed, 2004, s. 11.	
46 Ahmed 2004, s. 4-8 
47 Min översättning av ”(re)actions”, vilket även kan översättas till ”(om)handlingar” Ahmed 2004, s. 8 
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som en effekt av hur objekt cirkulerar48. I denna uppsats vill jag använda denna förståelse av 

känslor för att utforska intentionen bakom handlingar, reaktioner och relationer. 

 

Skammen: den sociala smärtan 
Sara Ahmeds förståelse av smärta behöver inte involvera kollisioner mellan fysiska ytor som 

lämnar avtryck på varandra. Smärta kan också (upp)levas som en mental eller emotionell 

kollision med eller i relation till andra, som bevittnar smärtan och därmed verifierar dess 

existens.49 I denna studie undersöker jag även social smärta i form av skam, som kan förstås 

som en grundläggande ”negativ affekt”.50 Det är en smärtsam och intensiv sensation som är 

sammankopplad med ”hur självet känner om sig själv”, en ”själv-känsla” som känns på och 

av kroppen.51 Den negativa känslan antas av subjektet vara en konsekvens av hennes eget 

misslyckande, ett misslyckande som inträffar framför någon annan. Därför försöker vi gömma 

oss från den andra, vi vill vrida bort både kroppen och vår skam från deras blick. Skam är 

därmed en känsla av att vara exponerad. Någon annan ser vad jag har gjort, detta något som är 

dåligt, som är skamligt. Skammen är dock avhängig på att denna någon, som ser ditt misstag, 

har betydelse för dig. Emedan Ahmed utgår från Silvan S. Tomkins förståelse att denna någon 

är någon du är intresserad av, till exempel genom att du för denna någon känner kärlek eller 

attraktion, väljer jag att använda denna någon som någon vars bekräftelse du söker. Jag förstår 

härifrån skam som en känsla som infinner sig när du blir påkommen i ditt misslyckande inför 

en person vars godkännande du bryr dig om. Från denna person söker du bekräftelse, vilket 

även innefattar respekt. Det är när du upplever att du gjort något ’dåligt’, och detta ’dåliga’ 

exponeras inför personen du söker bekräftelse från, som skammen får fäste. Det är först då du 

vill vända dig bort, bort från personen vars bekräftelse och respekt du upplever dig ha 

misslyckats att få eller behålla. Skam är en känsla som kräver ett vittne. Ett subjekt som 

känner skam i sin ensamhet skäms inför den förställda uppfattningen hos för hen viktiga 

personer. Även genom fantasin, eller för den delen genom ett skamligt minne, kan en känsla 

av att du är ’dålig’ överföras till dig själv, till din ”själv-känsla”, och få dig att vilja krypa 

ihop och gömma dig.52 

 

                                                   
48 Ahmed 2004, s. 5-11. 
49 Ahmed 2004, s. 31. 
50 Min översättning av affektteoretikern Silvan S. Tomkins definition av skam som ’negative affects’, 
presenterad av Sara Ahmed, 2004, s. 103.  
51 Ahmed 2004, s. 103.		
52 Ahmed 2004, s. 103-106. 
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Tidigare forskning. 
 

I det här avsnittet diskuterar jag två forskningsområden som får betydelse i min analys. Först 

vill jag genom Renita Sörensdotters forskning om kvinnor som lever med vulvasmärta 

uppmärksamma hur smärtorna tvingar de drabbade att omförhandla sin sexualitet och däri 

femininitet, samt parera känslor av skam. Sedan presenterar jag två feministiskt 

fenomenologiska projekt med medicinsk inriktning vars empiriskt grundade forskning 

analyserar hur kroppar, prereflektivt, alltid är involverade i en social dimension.  

 

Om sexualitet, normer och skam 
Genusvetaren Renita Sörensdotter forskar om hur normer om femininitet och heterosexualitet 

styr sexuella praktiker och kroppsliga erfarenheter hos kvinnor som lider av vestibulit.53 Hon 

menar att diskurser om kvinnors sexualitet tydliggörs när de utforskas genom de som inte kan 

eller vill ha (hetero)normativt sex.54 Normer och idéer om det ideala sättet att leva, den ideala 

kroppen och hur den lever kön och sexualitet är enligt Sörensdotter avgörande för att förstå 

hur sjukdom påverkar en individ och hennes tolkning av smärta. Med kroppen som bas för 

den levda erfarenheten inlemmas och utförs normer och ideal som den som insjuknat eller 

skadats återigen konfronteras med, utöver att behöva hantera denna ”nya” kropp och dess 

skada.55 Sörensdotter menar att normer som rör kön och sexualitet kan vara synligare i en 

avvikande kropp som gör ont, eftersom föreställningar om att ha en duglig kropp även 

inkluderar att ha en kropp som lever sitt kön och sin sexualitet enligt normen. Hon menar 

därmed att när vi förstår föreställningar om sexuell praktik är normen om heterosexualitet 

central i hur vi kön görs och återskapas. De flesta av Sörensdotters informanter uppger att 

deras oförmåga att ha vaginalt sex får dem att känns sig mindre kvinnliga. Deras upplevelse 

av att vara kvinna är alltså kopplade till förmågan att ha vaginalt sex. Sörensdotter förklarar 

genom deras upplevelser att hur sex ses som en självklar del av en relation är en kulturellt 

konstruerad norm, varpå underlivssmärta ändrar dynamiken i informanternas relationer.56 

 

                                                   
53 Vestibulit, även kallad vulvovestibulit, är ett smärttillstånd i slidöppningen och det yttre könsorganet, vulvan. 
På grund av att nerverna i slidöppningens slemhinna blivit överkänsliga kan den drabbade känna en intensivt 
brännande smärta vid beröring(1177 region skåne).   
54 Renita Sörensdotter, ”Pain and sex(uality) among women suffering from vulvar pain” i Dimensions of Pain. 
Humanities and social science perspectives, red Lisa Folkmarson Käll, (New York: Routledge, 2013), s. 60. 
55 Sörensdotter 2013, s. 61. 
56 Sörensdotter 2013, s. 66-68.	
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Även om smärtan är omöjlig att som utomstående förstå i sin helhet så är det fortfarande 

möjligt att förstå vulvasmärta som något som stör, hejdar och avbryter det vardagliga livet. 

Smärtan strukturerar kvinnornas liv genom att påminna dem om deras smärtsamma område i 

könet och därmed deras dysfunktionella sexualitet. Den fysiska smärtan blir en social smärta 

därför att den påverkar de drabbades identitet i form av hur de kan uttrycka sig själva. När de 

till exempel inte kan ha på sig de kläder de skulle vilja ha gör smärtan att de inte kan göra en 

heteronormativ femininitet, i performativ bemärkelse. De riskerar att avvika från normen, 

vilket ökar den sociala smärtan. Att (på grund av smärta) ha en avvikande kropp innebär att 

alltid uppleva sig själv som icke-normativ, som att vara någon som inte passar in. Själva 

platsen för smärtan, vulvan, spelar roll för hur den beskrivs av den som pinas. Utöver att 

smärtan är svår att beskriva är smärtan också skamlig för att den är lokaliserad i ens ’privata’ 

område. Att tala om vestibulit innebär att tala om sitt kön och sitt sexliv, vilket av 

Sörensdotters informanter erfars som pinsamt och skamligt. Även de som ifrågasätter normen 

att inte tala om detta område av kroppen, de som menar att det inte borde vara skillnad på att 

ha ont i ett knä och att ont i underlivet, tillstår ändå att det är svårare att prata om denna 

smärta än annan smärta med vänner och bekanta. Sörensdotter skriver att kroppens geografi 

uppenbarligen spelar roll för när vi kan tala om smärta.57 

 
 
Kroppens sociala dimension 
Sarah LaChance Adams och Paul Burcher utforskar i artikeln ”Communal Pushing. Childbirth 

and Intersubjectivity” hur Merleau-Pontys förståelse av förkroppsligad intersubjektivitet, som 

något som redan finns på kroppens prereflektiva nivå, kan exemplifieras genom fenomenet 

gemensamt krystande. Gemensamt krystande är när de som stödjer den födande finner sig 

själva krysta med sin egen bäcken-bottenmuskulatur. Ofta håller de även andan och är röda i 

ansiktet. Det sker oftast när den födande har en kämpig förlossning, och den som krystar med 

den födande behöver inte själv ha fött barn eller identifiera sig själv som kvinna. Således 

menar Adams och Burcher att gemensam krystning som fenomen exemplifierar Merleau-

Pontys tes om hur kroppar kan leda tillsammans med medvetandet, unisont. Kroppen behöver 

inte medvetandets godkännande för att påbörja det, gentemot en annan människa, stöttande 

beteendet. Adams och Burcher förstår det som att vi konstant, det vill säga prereflektivt, är 

absorberade i en verklighet vars meningsfullhet både förefaller given och delad. Det finns 

alltså ingen omedelbar distinktion mellan en själv och ens perceptioner, utan världen och jag 

                                                   
57 Sörensdotter 2013, s. 64-66. 
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själv finns samtidigt. Världen och självet är inte en och samma. Varje kropp har sina egna 

gränser, gränser som utgör de kontaktpunkter som finns mellan en själv och den ’kända’ 

omvärlden. Den gemensamma krystningen som exempel sätter dock fingret på hur vi 

prereflektivt delar ett förkroppsligande med andra, samtidigt som vi ändå alltid finns kvar i 

vår egen kropp. Enligt Adams och Burcher representerar den därmed ett prereflektivt sätt att 

stötta en annan person, dvs ett görande av förkroppsligad intersubjektivitet, utan att den 

kroppsliga identiteten försvinner.58 

 

Jag hämtar även inspiration i Jenny Slatman och Gili Yarons empiriskt informerade 

undersökning där de genom en fallstudie om Leah, vars ansikte lämnats deformerat efter en 

cancerbehandling, använder en fenomenologisk analys för att visa hur erfarenheten av ens 

egen kropp alltid är involverad i en social dimension. Då vi konstant befinner oss i en kropp 

har vi även konstant ett fysiskt utseende, ett utseende som alltid finns i andras blickfång, 

vilket de menar är vad som gör oss till sociala varelser. Leah navigerar ständigt den sociala 

och praktiska terräng som hennes post-cancer liv innebär i form av att förhålla sig inte bara 

till väderlek och trängsel när hon går ut, (regn gör bandaget blött, men på platser med många 

människor kan någon komma när och råka slå ner protesen), utan även andras blickar. Leah 

väcker reaktioner hos de människor hon möter, vänner som främlingar. Reaktionerna får 

henne att ”göra” hennes kropp på olika sätt, sätt som Slatman och Yaron menar verkar på 

både hennes kropp som avbild, då hon genom kroppen agerar som ett intentionellt objekt, 

samt hennes kropp som levd genom, där hennes själv-känsla känns.59 Genom Pierre 

Bourdieus förståelse habitus, de prereflektiva sociala vanor som blir en del i Maurice 

Merleau-Pontys förståelse av vårt kroppsschema, förklarar de hur Leah hämmas inte bara av 

de fysiska begränsningar hennes ’nya’ ansikte innebär, utan även av de sociala strukturer som 

finns inskrivna i våra kroppar, och därmed även i våra förkroppsligade erfarenheter. Genom 

Leah visar de hur den förkroppsligade självupplevelsen ställs mot den kulturella 

levnadsvärlden. Leahs ansikte framträder framförallt som ett objekt för andras blickar, ett 

objekt som betecknas som motbjudande, konstigt och fascinerande. Slatman och Yaron 

påpekar att svårigheterna för Leah att gå utomhus fördjupas av de kulturella ideal om 

normalitet och skönhet vars påverkan de menar är större på kvinnor än män. Från detta följer 

                                                   
58 Sarah LaChance Adams & Paul Burcher, ”Communal pushing. Childbirth and Intersubjectivity” i Feminist 
Phenomenology and Medicine, red Lisa Folkmarson Käll & Kristin Zeiler, (Albany: State University of New 
York Press, 2014), s. 70-76.	
59 Jenny Slatman & Gili Yaron, ”Towards a phenomenology of disfigurement”, i Feminist Phenomenology and 
Medicine, red Kristin Zeiler & Lisa Folkmarsn Käll, (Albany: State University of New York Press, 2014), s. 231. 
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även hennes starka känslor kring att hon inte vill att andra ska se hennes ansikte exponerat, 

utan bandage eller protes. Därmed, menar Slatman och Yaron, illustrerar Leahs berättelse hur 

kroppen fungerar som en symboliskt laddad bild för den internaliserade blicken från andra, 

men också, samtidigt, som en erfarande agent. Deras forskning är relevant för denna uppsats 

dels då den tydliggör hur perceptionen och erfarenheten av ens egna kropp alltid utspelas på 

flera nivåer, både reflektivt och prereflektivt, och dels för att de visar hur en informants 

levande erfarenhet kan analyseras praktiskt. Emedan jag i denna uppsats inte fokuserat på 

enbart en person utan tio personers erfarenheter av att leva med sin skada, så inspireras jag av 

hur de genom en fallstudie förhör sig om Leahs levda erfarenhet och analyserar den genom en 

fenomenologisk analys av hur kroppen alltid är involverad i en social dimension. Att vara i 

sin kropp är också att alltid vara betraktad.60 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                   
60 Slatman & Yaron, 2014, s. 223-240. 
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Metod 
 
I det metodologiska avsnittet presenteras de etiska överväganden som studien manat till, följt 

av en situering av mig som uppsatsförfattare. Sedan presenteras urvalet av empirin följt av 

intervju- och analysmetod. Sist diskuterar jag hur uppsatsen förhåller sig till förståelsen av 

kön och (förlossningsskadade) kvinnor. 

 
Etiska överväganden 
Etiska överväganden behöver göras vid forskning där värden står på spel för samhället såväl 

som för enskilda, såsom värden i frågorna om smärta, kön och patientskap gör. I denna studie 

innebär det i praktiken att jag med noggrannhet informerat informanterna om studiens syfte 

och dess insamling av deras personuppgifter, i form av samtal som tillfälligt spelas in för att 

transkriberas i enlighet med GDPR och Södertörns högskolas riktlinjer61, för vilket jag fått 

deras samtycke. Jag har värnat om forskningsdeltagarnas integritet på så sätt att de är 

anonyma med fingerade namn.62 Jag har försökt ge dem möjlighet att ställa in eller avbryta 

våra samtal, välja inte svara på frågor, och även att ångra sig och dra sig ur studien om de så 

önskar. Det innebär även att jag reflekterat över vad deltagandet i forskningen kan innebära 

för de förlossningsskadade liksom för samhället i stort,63 vilket också är vad som lett mig till 

studien i sig. 

 

När jag intervjuat personer med förlossningsskador om deras upplevelse av både vården de 

sökt och skadorna de levt eller lever med har jag bett dem berätta om erfarenheter och 

situationer som är djupt personliga och inte sällan traumatiska och livsomvälvande. Därmed 

försätter jag informanten och mig själv en situation som påminner om den jag undersöker; en 

situation där informanten försöker kommunicera sin smärta eller skada, och där jag som 

motpart försöker tolka och förstå den. De informanter som gått med på att medverka i denna 

studie har därmed valt att utsätta sig för risken att känna sig missförstådda eller oförstådda. 

Det har lett mig till ett förhållningssätt till informanterna som inte bara grundas i etiken, utan 

även i feminismen. När jag talar med studiens informanter om vad de varit med om tar jag 

inspiration från de feministiska teoretiker och forskare som tillsammans formar studiens 

                                                   
61 Södertörns högskola, GDPR för dig som skriver uppsats, (Huddinge: Södertörns högskola, 2018), s. 1-19.  
62 Samtliga informanter är anonymiserade och har fått påhittade namn i bokstavsordning. Jag har valt att kalla 
dem Astrid, Boel, Cecilia, Diana, Ester, Fia, Gabriella, Hanna, Inna och Julia.	
63 Hildur Kalman & Veronica Lövgren, Etiska dilemman. Forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet. 
(Malmö: Gleerups, 2012), s. 9, 32.	
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teoretiska ramverk och utgångspunkt, varav några forskat om hur upplevelser av smärta 

formar erfarenheten av att leva och verka i en värld i maktobalans. Sara Ahmed menar att 

kravet på en smärtans etik är att den som möter någon som är i smärta en inte kan förstå ändå 

behöver agera på detta som den inte kan förstå. Jag som forskare behöver bli rörd och satt i 

rörelse av det som inte tillhör mig, därför att omöjligheten för mig att känna deras smärta inte 

innebär att smärtan enbart är deras, eller att den inte har någonting med mig att göra. Ahmed 

föreslår att den etik som rör att svara på och reagera på någons smärta involverar att vara 

öppen för att affektivt påverkas av vad en själv varken kan veta eller känna.64 Jag vägleds 

således av en etik där jag förstår det som fruktbart att studera andra människors erfarenheter 

om jag försöker möta deras berättelser empatiskt, det vill säga att öppna upp mig för att bli 

berörd av deras smärta och vad de varit med om i syfte att bidra till en förbättring av de 

strukturer som påverkat dem negativt. 

 

Jag har under studiens gång stärkts i uppfattningen att det är etiskt riktigt att fördjupa sig i 

detta ämne, av vikt för både samhället i stort liksom enskilda individer, då samtliga 

informanter uttryckt att de vill vara med i studien dels för att de tycker att ämnet är viktigt i 

sig, men framförallt för att bidra till att förbättra den vård de själva känner sig drabbade av. 

Några uttryckte även att de ville berätta om sina erfarenheter i syfte att bearbeta dem. Ett tema 

som går igen i Renita Sörensdotters studie om smärta och sexualitet vid vestibulit. De 

förslossningsskadades berättelser berättades med ilska, sorg, frustration och tårar, men även 

med skratt och en smittande energi. Om detta skriver Sörensdotter att individuella berättelser 

om smärta är mer uttrycksfulla än vi kan förstå i text.65  

 

Perspektivet som förmedlas i denna studie är de förlossningsskadades, vars berättelser tolkas 

av mig, genom det teoretiska ramverket. Jag gör inte anspråk på att tolka vårdpersonalens 

perspektiv eller erfarenheter då de inte har varit involverade eller fått komma till tals i studien. 

Deras upplevelser av informanternas berättelser, liksom av perspektivet på smärta, kön och 

patientskap, vore både intressant och relevant att i framtida studier förhöra sig om. 

 

Situering 
Med bas i Donna Haraways formulering av situerad kunskap är min epistemologiska 

                                                   
64 Ahmed, 2004, s. 30-31. 
65 Sörensdotter 2013, s. 62. 
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utgångspunkt att min personliga ingång i detta forskningsprojekt behöver skrivas fram. Inte 

bara informanterna, vars intervjuer utgör analysmaterial, behöver lokaliseras utan även jag 

som forskare kan inte höja mig själv över det som ska analyseras. Jag gör detta för att undvika 

den positivistiska ansatsens hierarkiskt uppbyggda illusion av opartisk distans till ’mina’ 

’studieobjekt’. Tvärtom så har jag formulerat forskningsfrågan i en kontext jag själv är 

delaktig i, och genom mitt möte med informanterna är jag delaktig i det som ska analyseras.66, 
67 (Uppsatsens frikostiga användning av jag-formen skrivs med detta i åtanke). Detta innebär 

inte att jag inte ser mig kunna dra slutsatser av analysmaterialet, men det innebär att jag inte 

anser mig kunna dra universellt ’sanna’ slutsatser från analysmaterialet. Jag förstår min 

vetenskapsproduktion som lokaliserad i kropp, rum, tid och historiska maktförhållanden.68 

Vad jag vill uppnå i studiens resultat är vad Haraway kallar ”feministisk objektivitet”69; en 

medvetenhet om att allt seende är förkroppsligat och att det jag ser när jag forskar, det ser jag 

från min förkroppsligade utgångspunkt, vid detta förgängliga tillfälle. Utgångspunkten 

innebär att jag som forskare hålls ansvarig för vad jag ser, och den auktoritativa stämma som 

ofrånkomligen följer med min ansats att tolka informanternas berättelser blir görbar därför att 

jag inte säger mig tala för alla utan utifrån mitt eget seende, från min förkroppsligade 

position. Min blick i detta projekt, mitt seende, är inte allseende70 utan jag möter både ämnet 

och de personer jag intervjuar som någon som, likt dom, nyligen burit och fött ett barn. 

Därmed (an)ser jag mig varken stå epistemologiskt eller erfarenhetsmässigt långt bort från de 

personer jag ämnar ’studera’. Vi delar den omtumlande erfarenheten att vara gravid och sedan 

känna ett barn lämna vår kropp, vilket innebär att vi alla har funderat över vår stundande 

förlossning, varpå vi även har förhållit oss till svensk förlossningsvård. Vad vi inte delar är 

förlossningsmetod då jag förlöste genom kejsarsnitt. Därmed delar vi inte heller erfarenheten 

av att få och leva med en, eller flera, förlossningsskador i bäckenbottenområdet. 

 

Urval och empiri 
För att besvara uppsatsens forskningsfrågor väljer jag att genomföra kvalitativa intervjuer 

med personer som under sin förlossning drabbats av en förlossningsskada. Efter en 

                                                   
66 Donna Haraway, ”Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 
Perspective” i The Feminist Standpoint Theory Reader, red Sandra Harding, (New York and London: Routledge, 
2004), s. 84-86. 
67 Nina Lykke, Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift. (Stockholm: Liber, 2009), 
s. 19-20. 
68 Lykke 2009, s. 22. 
69 Haraway 2004, s. 86.	
70 Haraway 2004, s. 86-87, Lykke 2009 s.19-22, Dahl 2011, s. 10. 
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förlossning kan det finnas behov av vård för både fysiska skador och emotionella/psykiska 

trauman. Inom ramen för detta arbete har jag valt att avgränsa till behov av vård för fysiska 

skador då jag menar att upplevelsen av att besöka en läkare eller annan vårdpersonal och för 

denne exponera sin kropp skiljer sig från att besöka en terapeut. Med det sagt så tar detta 

arbete avstamp i att kropp, psyke och känsloliv inte är kliniskt separerbara, och att så som en 

fysisk skada kan ge upphov till ett emotionellt trauma så har ett emotionellt trauma, såsom en 

postpartumdepression, kroppsliga konsekvenser. Jag har vidare valt att fokusera på skador 

som följer från vaginala förlossningar. Även kejsarsnitt kan leda till mer eller mindre 

allvarliga skador men inom ramen för detta arbete väljer jag att fokusera på personer vars 

skador finns i bäckenbottenområdet. Då fokus inte ligger på att lokalisera vård av 

förlossningsskador inom en viss region har jag inte gjort en geografisk avgränsning av val av 

informanter annat än att de har förlösts i Sverige under de senaste tio åren, mellan 2010 till 

2019. Personerna har mottagit eller aktivt sökt och fått vård för sina förlossningsskador.  

 

Jag valde till en början att söka informanter i min närhet. Först genom ett spridande från 

vänner till, för mig, främlingar, samt genom att efterlysa informanter i diverse 

förlossningsrelaterade webforum där jag själv är medlem. Sedan fann jag ytterligare 

informanter i facebookgruppen ”Allt om förlossningsskador”, en sluten grupp som välkomnar 

journalister och forskare såväl som förlossningsskadade. Samtliga är engagerade i den slutna 

och stora facebookgrupp, enbart öppen för förlossningsskadade, som ”Allt om 

förlossningsskador” är en undergrupp till. Därmed fann jag här informanter som bar på ett 

engagemang i att kommunicera (med andra förlossningsskadade) om sin skada, och som 

gjorde det på svenska. En effekt av samtliga urvalsmetoder är att jag inte bara delar 

erfarenheten graviditet under de senaste tio åren med informanterna, utan på många sätt 

kommer vi också att dela socioekonomiska och kulturella tillhörigheter. En nackdel med 

urvalsmetoderna är därmed ett bortfall av de röster som inte kommer till uttryck, för att vi inte 

tillhör samma socialgrupp eller för att de inte är engagerade i sin skada i sociala medier. Jag 

läser vidare, utan att ha frågat om det stämmer, samtliga informanter som etniskt vita och av 

svenskt ursprung.71 Dessutom lever eller levde samtliga informanter i heterosexuella 

                                                   
71	En bakgrund som inte stämmer in på mig själv, men som jag tror att andra läser in hos mig. Härifrån menar 
jag att den klass- och etnicitet vi tror att någon tillhör spelar större roll för hur vi tolkar mötet än hens faktiska 
kulturella tillhörigheter. Jag tillskriver trots allt själv informanterna som tillhörande en bakgrund jag inte har 
diskuterat med dem och därmed inte kan verifiera, ändå låter jag här denna läsning vara av vikt i våra möten. Jag 
besitter således inte en ”insider-position” genom vilken jag delar informanternas innan- och utanförskap. Jag 
anlägger alltså ett intersektionellt perspektiv på våra möten, men fokuserar inte på deras erfarenheter av att söka 
vård för förlossningsskador ur ett intersektionellt perspektiv, utöver de intersektionella faktorerna kön och 
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förhållanden vid tillfället för sin förlossning. I efterhand förstår jag hur våra samtal om sex 

var heteronormativt färgade. I allt detta finns en förlust av perspektiv och en orättvisa, genom 

förlusten av erfarenheter som aldrig kommer till uttryck inom ramen för projektet. Jag ställer 

mig kritisk till det faktum att jag ger röst åt en grupp människor av vilka jag tolkar de flesta 

som akademiskt utbildade, etniskt vita och heterosexuella. Informanterna är förvisso spridda 

över Sverige, men en majoritet bor i städer. Urvalet av informanter illustrerar därmed hur vi, 

som forskare och födande, redan är inskrivna i intersektionella maktförhållanden.72 Varje 

etnografiskt forskningsprojekts urvalsmetod bär således på ett maktanspråk genom vilka 

röster som genom projektet får komma till tals.73 I detta projekt innebär min urvalsmetod att 

en delvis klassmässigt stark grupp uttalar sig. Detta innebär dock inte per automatik att 

gruppen är ’stark’ i sina möten med vården, och poängerna med att genomföra studien urvalet 

till trots är flera. Inte minst ser jag maktdynamiken mellan informanterna och mig själv som 

potentiellt mer jämbördiga genom detta typ av urval. När jag tolkar informanternas svar, det 

vill säga skriver ut mitt förkroppsligade seende, är det ett maktutövande jag ägnar mig åt. 

Kanske möjliggör ett på många sätt ’nära’ urval en decentralisering av min egen auktoritära 

stämma och tolkning då vi möts i fler gemensamma erfarenheter än om vi levt under brett 

skilda förutsättningar.  

 

Intervju- och analysmetod 
Då mitt ämne rör den mänskliga erfarenheten, och min ansats är att ta reda på hur något 

erfars, så valde jag att använda kvalitativ intervju som metod.74 Jag sällar därmed mig till den 

del av den feministiska fenomenologin som använder personliga berättelser, som 

analysmaterial.75,76 Genom intervjuerna var mitt mål att förstå och beskriva något som är 

meningsskapande i informanternas livsvärld. Jag förstår genom Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann att den kvalitativa intervjun vilar på en fenomenologisk grund. Jag följer Kvale 

och Brinkmans kvalitativa intervjumetod som, i linje med denna uppsats teoretiska 

                                                   
sexualitet som bearbetas i studien.	Källa: Fataneh Farahani ”On Being an Insider and/or Outsider: A Diasporic 
Researcher’s Catch-22.”, i Education Without Borders: Diversity in a Cosmopolitan Society. red, Loshini 
Naidoo, (United States: Nova Science Publishers Inc, 2010), s. 113-116.	
72 Lykke 2009, s. 168. 
73 Dahl 2011, s. 11.	
74 Steinar Kvale, & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 
2017), s. 142-143. 
75 Käll & Zeiler 2014, s. 2. 
76 Jag tar inspiration från Jenny Slatman och Gili Yarons essä om Leah, presenterad ovan i den tidigare 
forskningskontexten. Berättelsen om Leah är en fallstudie som bearbetar hennes förkroppsligade erfarenhet 
genom deskriptiv fenomenologi, vilket påminner om hur jag i denna studie diskuterar den förkroppsligade 
erfarenheten av vård för förlossningsskador, såsom den berättas för mig av informanterna. 
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utgångspunkt, tagit inspiration från fenomenologin och framförallt Maurice Merleau-Pontys 

användning av den. Det innebär att jag förstår all kunskap som produceras i uppsatsen som 

filtrerad genom min egen upplevelse av världen, på samma sätt som informanten förstår den 

vård hen får genom sin perception. Det innebär även att intervjuerna färgades av hur 

intervjupersonerna och jag själv agerade i förhållande till varandra under samtalen. Vi 

påverkade varandra i och genom vårt samtal, och den kunskap och de insikter som nåddes 

under och efter intervjuerna är specifika för just vår interaktion. Intervjusituationen var därför 

en ömsesidig konstruktion. Redan under första intervjun, då jag upplever mig fumligt dra 

igång ett samtal om hennes högst personliga erfarenheter med en människa jag 

överhuvudtaget inte känner, men som jag genom den arrangerande situationen ber lita på mig, 

blir det uppenbart att det som sades i denna intervju, det var avhängigt mötet mellan just oss 

två. Om en annan intervjuare varit där i mitt ställe, någon med en annan energi, som kanske 

ingett ett annat typ av förtroende och kanske ställt andra följdfrågor, så hade en annan 

kunskap producerats.77 Efter några intervjuer försökte jag därför dela erfarenheter med 

informanterna innan vi påbörjade det inspelade samtalet, då jag fann att det stärkte oss båda 

som deltagare i samtalet. Likt Heléne Thomsson fann jag att informanterna kunde förhålla sig 

till våra ”antagna likartade eller olikartade upplevelser när de berättade om sina erfarenheter”, 

om de till exempel visste om att jag likt dem nyligen fött barn, men till skillnad från dem 

genom kejsarsnitt.78 Det resulterade även i att informanterna ibland ställde frågor till mig, 

varpå våra samtal blev mindre spända och flöt på bättre. Jag fann således att tekniken ökade 

möjligheten att låta informanterna tala med egen stämma.79  

 

Analysmaterialet utgörs av tio kvalitativa djupintervjuer. Intervjuerna var halvstrukturerade, 

kvalitativa och fenomenologiskt inspirerade vilket innebar att jag genom intervjuerna försökte 

förstå teman i undersökningspersonernas levda vardag, från deras perspektiv80. Konkret var 

                                                   
77 Kvale & Brinkman 2017, s. 46-49, 165-166. 
78 En metod som Thomsson beskriver kan användas av intervjuare i syfte att nå en god stämning och att finna en 
bas som intervjun kan växa fram ur. ”Jag märkte att när de kvinnor som skulle intervjuas fick veta detta lilla om 
mig, kunde de ta en eventuell likhet eller olikhet som utgångspunkt för det de berättade.” Heléne Thomsson, 
Reflexiva intervjuer, 2 uppl (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 93. 
79 Dahl 2011, s. 14. 
80 Jag finner jag det viktigt att under intervjuns gång använda ”omdöme och känsla” för att avgöra när olika 
frågor ska ställas, vilka följdfrågor jag vill ställa och på vilket sätt jag vill ställa dem. Genom följdfrågor visade 
jag informanterna att jag lyssnar aktivt, vilket är viktigt då hen behöver känna sig och vara respekterad, samt att 
uppfatta att jag visar intresse och förståelse för det hen har att säga. För att nå insikt i vad som är 
meningsskapande i informantens levnadsvärld är det en förutsättning att hen känner sig bekväm nog att delge 
sina erfarenheter och känslor till mig. Den relativt öppna intervjuformen låter mig därmed som intervjuare 
upprätthålla en ”attityd av maximal öppenhet för det som framkommer”(Kvale & Brinkmann 2017:147, 170, 
172, 175, 180).  
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målet med intervjuerna att få informanterna att beskriva deras levda erfarenheter,  

upplevelsebeskrivningar som på en och samma gång blir en tolkning och tolkas.  

Denna typ av intervju liknar ett vardagssamtal och därför följde jag inte konsekvent en rad 

utskrivna frågor, istället följde jag teman och jag höll mig under samtalen till följande tre 

teman; skadan, leva med skadan, och vård för skadan. Varje tema hade ett antal mer 

specificerade frågor, konstruerade utifrån forskningsfrågorna samt en medicinsk empirisk 

förförståelse av förlossningsvårdens uppbyggnad, men dessa fungerade enbart som ett stöd då 

jag under intervjuerna försökte låta avsikten att nå en förståelse om vad som var 

meningsskapande i informanternas möten med vården styra frågor och följdfrågor. På så sätt 

försökte jag låta de upplevelser och dimensioner informanterna vilade vid ge tyngd åt och 

leda samtalet.81 Jag lät intervjusamtalen flöda fritt, fram och tillbaka mellan upplevelserna av 

förlossningsskadorna, upplevelserna av vården för dessa skador och de frågor kring detta som 

jag upplevde behövde ställas för att förstå hur informanten upplevde sin livsvärld. Efter 

materialinsamlingen transkriberade jag intervjuerna och försökte här vara noggrann och 

konsekvent. Jag skrev ner både vad som sades liksom de betoningar och de tystnader som 

kom till uttryck. Jag skrev ner när informanterna skrattade eller grät, när deras röster röster 

flammade upp i ilska eller blev sorgset lågmälda. Nedtecknandet av dessa känslouttryck, 

liksom transkriberandet i sig, förstår jag genom Barbro Klein som en analytisk akt. 

Transkribering av det inspelade materialet består av en rad val som alla är tolkande.82 Under 

transkriberingen samt efterföljande läsningar av det transkriberade materialet har ett antal 

mönster framträtt, det vill säga teman av erfarenheter som påminde om varandra i 

informanternas berättelser. Dessa teman utgör analysens olika delar, som fördjupas genom 

utsnitt ur de förlossningsskadades berättelser. 

 

Kvinnor och kön som social konstruktion 
I denna uppsats undersöker jag upplevelsen av vård för en skada som generellt kan betecknas 

som ’kvinnlig’ i och med att den generellt drabbar personer som identifierar sig som kvinnor. 

Detta innebär dock inte att min utgångspunkt är att förlossningsskador enbart drabbar 

kvinnor. Studien utgår från att förlossningsskador drabbar livmoderbärare, det vill säga 

personer som vid förlossningen har en livmoder från vilken hen föder ett barn, men förstår 

genom queerteori kön som en ostabil, konstruerad kategori. Jag utgår därmed från att sociala 

                                                   
81 Kvale & Brinkman 2017, s. 45-49, 149, 166, 172-173. 
82 Barbro Klein, ”Transkribering är en analytisk akt”, RIG, årgång 73, häfte 2, (1990), s. 41-76. 
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kategorier, såsom kön och sexualitet, är socialt konstruerat och får sin mening genom den 

sociala kontext den verkar inom.83 Jag utgår från att den sociala kontext som de 

förlossningsskadade som jag intervjuar lever och verkar i är könsbinär och heteronormativ,84 

vilket blev tydligt under våra samtal då vi oreflekterat utgick från sex som en penetrerande 

handling. Jag identifierar mig som kvinna och lever i en heterosexuell relation. Jag sökte inte 

efter informanter som delar dessa utgångspunkter, men har enbart funnit och intervjuat 

personer som identifierar sig som kvinnor och som lever eller har levt i heterosexuella 

relationer när de fött sina barn.  

 

Jag benämner de personer som jag intervjuar för ’kvinnor’ därför att de själva identifierar sig 

som kvinnor. Jag tar här inspiration från Simone de Beauvoir och Iris Marion Young i att jag i 

min undersökning av förlossningsskador utgår från att livmoderbärarnas situation är 

avhängigt samhällsstrukturer och villkor. Emedan Beauvoir och Young inte förutsätter att 

varje kvinna är ”feminin”85 vill jag vidga förståelsen till att inte varje förlossningsskadad 

person är ”kvinna”. Däremot utgår jag från att alla som föder barn gör det inom en struktur 

som är patriarkalt könsbinär och heteronormativ, och som genom den fysiska skada som 

drabbat hens bäckenbotten, påverkas av vad Beauvoir kallade för kvinnans ”situation”; det 

vill säga hur livmoderbärarens existens definieras av historiska, sociala, kulturella och 

ekonomiska begränsningar. Genom Susan Bordo förstår jag vidare den mänskliga kroppens 

materialitet som det fysiskt lokaliserar oss i det kulturellt och historiskt betingade tid och rum.  

 

Analysens disposition 
Analysen består av elva avsnitt som undersöker hur smärta förkroppsligas i de 

förlossningsskadades vårdmöten. Här bearbetas i följande ordning smärtans desorientering 

och den förlossningsskadade kvinnans situation i vilken hon drabbas av hur 

förlossningsskador som fenomen är underforskade och underprioriterade. Sedan följer en 

analys av hur patienter och vårdgivare inte delar skadans och smärtans verklighet, följt av en 

analys av hur de förlossningsskadade i vårdmöten hämmas av sitt kroppsschema, och hur de 

förlossningsskadades känslor av skam kring sina skador förkroppsligas i möten med läkare. 

Därefter analyseras hur känslor reser mellan patient, anhörig och medicinsk personal, samt 

hur normen om heterosexualitet kan komma till uttryck i dessa möten. Jag diskuterar hur 

                                                   
83 Judith Butler, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, (Göteborg: Daidalos, 2007), 49-57. 
84 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, (Stockholm: Atlas: 2002), s. 69-71.	
85 Young, 2000, s. 259. 
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upplevelser av att av vårdpersonal känna sig sedd och bekräftad i sin skada förkroppsligas, 

vilket leder in i formulerandet av smärtpunkter som den brytpunkt där den 

förlossningsskadade (re)orienteras mot att prioritera att lindra den fysiska smärtan över att 

undvika känslan av skam och att vara till besvär, varpå jag definierar dem som uppsåtliga 

subjekt. 
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Analys 
 
 

”…jag tror det är fem eller sex, förutom det här när jag gått till antingen en vårdcentral eller 
en barnmorska och bara ’jag har ont. Vad ska jag göra? Kan man fixa det?’ Och de ba ’Njaaa, 
vet inte. Det blir nog bra.’ Och efter typ ett år, om man kommer ’jag har fortfarande ont’ och 
de ba ’Aaaaa, njaaaaa, aaaaaa’. Jag får inget svar, fattar du? För de bara ger upp om det här, 

’skit samma, gå hem med dig’. Så har det känts.” 
(Boel) 

 

Boel är en informant som nyligen fött sitt andra barn, och hon har konstant ont i underlivet, 

särskilt vid sex. Hon har levt med smärtan sedan hon födde sitt första barn, för över fyra år 

sedan. Det är först under hennes andra graviditet då hennes kroppskännedom förändrades, i 

kombination med hjälp från sin engagerade barnmorska på mödravårdscentralen, samt ett 

telefonsamtal med en väns förälder som är läkare, hållit ståendes ovanför en spegel, som hon 

lyckats lista ut var smärtan kommer ifrån; en grad I-bristning86,87 i slidöppningen som inte 

syddes efter första förlossningen och därefter läkte fel, till ett veck. Innan dess går hon 

regelbundet, på eget bevåg, till gynekologer och barnmorskor för att få svar på varför hon har 

ont. Hon riktar sig mot vården för att få hjälp, men efter varje besök möts hon av svaret att 

”allt ser bra ut”. Hon beskriver att hon lämnar dessa besök förvirrad.  

 

(des)orientering 
Kännetecknande för de förlossningsskadade jag intervjuat är en förvirring över var de ska 

vända sig med sina problem. Astrid drabbades av sin svåra förlossningsskada bara tio 

månader innan vi träffas. Hon berättar om den förvirring hon känner över sin skada, var hon 

ska vända sig. Hon gör extensiva efterforskningar för att själv förstå vilken sorts hjälp som 

hon behöver och för att få reda på var hon kan vända sig för att få denna hjälp.88 Ester skulle 

                                                   
86 Det finns ännu ingen nationell samstämmighet kring diagnoskriterierna för bristningar, men jag kommer i 
uppsatsen använda Bäckenbottenutbildning.se, ett utbildningsprogram för läkare och barnmorskor som arbetar 
inom svensk förlossningsvård, samt Vårdförbundets medlemstidning Vårdfokus artikelserie om 
förlossningsskador, författade av Jenny Kallin, i följande definitioner av förlorlossningsskador. En 
sammanställning över de förlossningsskador som nämns i uppsatsen finns även i en bilaga längst bak, 
tillsammans med en illustration över bäckenbottens anatomi. 
87 Grad I-bristning: ”ytliga bristningar i slidans och underlivets hud”. De är vanliga, förekommer hos de flesta 
förstföderskor, och kan läka fort utan att ge bestående men. I vissa fall, tex vid hål i blygdläpparna eller skada 
nära klitoris, kan de dock ge besvär på lång sikt. (backenbottenutbildning.se, Klassificering av bristningar, 
http://backenbottenutbildning.se/index.php/utbildningsmaterial/klassificering-av-bristningar 
[hämtad 2019-05-26].	
88 ”så lämnas jag ganska ofta med någon slags förvirring, och också att jag lägger mycket av ansvaret på mig 
själv i att ta mig vidare till nästa person eller nästa besök”(Astrid). 
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vilja träffa någon för att diskutera hur hon ska hantera sin skada idag men vet inte var hon ska 

vända sig, och låter det därför bero. Fia lade ner stor börda på att söka vård för vad hon trodde 

var en urinvägsinfektion, och inte de facto problem med hennes grad III-bristning. 

 

I denna studie använder jag orientering som ett begrepp för att förstå hur informanterna 

upplever sin vård genom hur de riktas och (om)riktar sig mot eller från denna vård. I 

fenomenologins betoning på den levda kroppens erfarenhet är orientering centralt då kroppen 

alltid är orienterad mot någonting, mot objekt. Det som finns inom greppbart avstånd blir 

centralt i vår orientering, men även det som hålls ifrån oss påverkar oss om det är tillräckligt 

nära för att kunna lämna ett avtryck på oss.89 Boel riktar sig gång på gång mot att få vård. 

Vårdcentraler och barnmorskor är de objekt hon försöker närma sig i hopp om att närheten till 

dem ska ge henne smärtlindring. Mötena lämnar henne dock desorienterad.  

 

”Att de bara ’Men det finns ingenting här’. Och sen går jag hem och så försöker jag ligga och 
så går inte det och så jag ba ’Men de sa att det inte var något’. […] då får jag för ont eller då 
får jag väldigt ont. Och då är det ju liksom… Det är lite som att ord står mot ord. Och det är 

som att… till slut blir det som att jag knappt litar på mig själv. När jag går från vården så jag 
ba ’Okej, men det är ingenting.” 

(Boel)  
 

Desorientering är att inte vara orienterad, att upptäcka att vi inte vet var vi är, eller till och 

med vart vi är på väg. När en är desorienterad vet en inte vart en ska vända sig, åt vilket håll 

en ska rikta sin kropp och sitt medvetande, för att nå sitt mål.90 När Boel först bokar en tid på 

vårdcentralen är hon orienterad. Hon har ont. Smärtan riktar henne mot vårdcentralen. Hon 

går dit och placerar sig själv i den gynekologiska undersökningsstolen, riktar kroppen mot 

barnmorskor och gynekologer i hopp om att de delar hennes mål, att även de är riktade mot att 

lokalisera och avhjälpa smärtan. Men de ser inte hennes smärta. De hon möter lokaliserar 

inget som ser ’dåligt’ ut, som skulle kunna orsaka smärtan. ”Men det finns ingenting här”. De 

ser inte något som kan åtgärdas, och därför görs inga åtgärder. 

 

Boel vet att andra människors smärta lättar i dessa undersökningsrum, vilket gör att en lättnad 

av hennes egen smärta finns inom greppbart avstånd. Men hon når inte fram dit. Hennes 

riktning avbryts. Besöken avslutas. Inga remisser skickas vidare till specialister. Hon 

                                                   
89 Ahmed 2006, s. 1-3.  
90 Ahmed 2006, s. 5-6.	
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orienteras mot barnmorskornas och gynekologernas ståndpunkt att allt ser bra ut. ”Okej, det är 

ingenting”. Ändå fortsätter smärtan. Hon vet inte längre var hon ska vända sig, vart hon ska 

rikta smärtan. Hon vet inte var hon är och inte hur hon ska ta sig därifrån.”…till slut blir det 

som att jag knappt litar på mig själv”. Hon tappar fotfästet. Hon är desorienterad. 

 

Den förlossningsskadade kvinnans situation 
Boel är inte ensam om sin erfarenhet. En majoritet av studiens informanter har efter 

förlossningen uppsökt eller talat med vårdpersonal om sin skada och den smärta de känner, 

varpå de, ofta men inte alltid efter en undersökning, mötts av ett svar i stil med att ’allt ser bra 

ut’. ’Allt ser bra ut’ har i dessa möten varit ett uttryck för att de inte behöver få och inte heller 

kommer få behandling i syfte att motarbeta smärtan. I vissa fall har ’Allt ser bra ut’ följts av 

ett ’Vänta och se’, i betydelsen att tiden kan ha en inverkan på skadans omfattning.91  

 

”Hon undersökte mig vaginalt, kollade mitt knip, och sa det klassiska ”Det ser så bra ut. Såhär 
ska det se ut när man fött barn. Det är ingenting som är onormalt. Det är jätteovanligt att man 

får permanenta skador. Det buktar litegrann men det kommer kroppen ta hand om själv. Du 
har ett knip. Stygnen har läkt bra” men hon kände inte runt.” 

(Astrid) 
 

I själva verket har Astrid en smärta som inte går över. Hon kan inte lyfta tungt utan att ha ont 

resten av dan. Hon kan inte gå särskilt långt utan att få ont. Hon kan inte längre jogga, vilket 

hon älskar att göra. Sex orsakar henne smärta och kanske kan hon inte längre få orgasm. 

Under förlossningen fick Astrid en grad-II bristning92 och en muskelskada i perineum.93 Det 

var slut på bedövning och muskelskadan syddes inte ordentligt, hon misstänker att 

barnmorskan inte vågade ta i. Nu glappar muskeln. Dessutom får hon inte stöd från den 

djupare sittande levatormuskulaturen, som enligt en gynekolog hon senare undersöks av 

                                                   
91 ”Hon sa att det kanske blir bättre, det kan läka av sig själv, men då tänkte jag att de… ja… det kan ju till och 
med jag förstå att sånt läker inte av sig själv. Vad är det som ska läka av sig själv? Musklerna är ju inte fästa. 
Och huden kan ju inte sy ihop sig själv.” (Julia). 
92 Grad II-bristning: Djupare bristningar av mellangård och slidväggar. Utöver hud kan dessa bristningar även 
omfatta muskler, muskelfästen och fascia, den stödjande bindväv under slemhinnan, mellan vagina och ändtarm, 
som vid skada kan leda till att ändtarmen buktar inåt slidan vilket kan göra det svårt att bajsa. Härav följer att 
felsydd eller missad grad II-bristning kan innebära problem med smärta, urininkontinens och att tömma 
tarmen(Blomgren 2018, backenbottenutbildning.se, Klassificering av bristningar & vardfokus.se, Tema 
förlossningsskador, https://www.vardfokus.se/globalassets/tidningen/2016/nr-67-2016/tema-forlossningsskador-
muskler.pdf) [hämtad 2019-05-26] 
93 Perineum är mellangården, det cirka tre centimeter tjocka nav mellan slida och ändtarm där underlivets 
muskler möts och stabiliserar genom muskelfästen och vävnader. En skada i perineum kan innebära allt från en 
bristning av huden i mellangården till att musklerna släppt från mellangården(Jenny Kallin, ”Så ska kunskapen 
om bristningar öka”, Vårdfokus 8/11-2018, Vårdfokus, Tema förlossningsskador).	
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troligen gått av.94 Till följd har hon framfall ”åt de flesta håll”. Smärtorna går i skov men hon 

har mer eller mindre ont varje dag. Av de kvinnor med förlossningsskador som jag möter är 

Astrid den som ger den mest målande beskrivningen av sin smärta. Hon berättar att den är 

som en vass sten som skaver i underlivet och som blir värre desto längre hon går, eller om 

hon burit något tungt. Om hennes barn får ett utbrott på morgonen och behöver lyftas upp från 

golvet vet Astrid att hon kommer ha ont resten av dan. Under det ordinarie återbesöket på 

Mödravårdscentralen två månader efter förlossningen är denna problematik inte något som 

hennes barnmorska plockar upp. Astrid påpekar dock att barnmorskan tar hennes oro på allvar 

varpå hon bokar ett återbesök, under vilket allt fortfarande ’såg bra ut’. Enligt en 

undersökning gjord av Vårdförbundets tidning Vårdfokus känner sig var femte barnmorska 

otrygg med att sy bristningar.95 Det är sannolikt att kunskapsbristen är utbredd, till exempel 

hos de barnmorskor som inte fått vidareutbildning i bäckenbottens anatomi och suturering.96,97 

2016 var det bara två barmorseutbildningar som praktiskt prövade sina studenter i att reparera 

bristningar.98 Astrids barnmorska jobbar förvisso på mödravårdscentral och inte förlossning, 

men hennes slutsats att Astrids bäckenbotten ser bra ut talar för en existerande kunskapsbrist 

inom förlossningsvården om hur bäckenbottenskador kan upptäckas och lagas. För bara ett 

par år sedan stod det att läsa på Socialstyrelsens hemsida att grad II-bristningar ”läker snabbt 

och sällan ger långsiktiga problem”.99 Enligt Kallin känner många kvinnor med en grad II-

bristning i underlivet inte igen sig i detta. Dåligt sydda grad II-bristningar kan ge svåra 

besvär, under resten av livet.100, 101 

                                                   
94 Levatorskada: Levatormuskulaturen och hur den kan skadas är ett till stor del outforskat område. Musklerna 
ligger som en hängmatta och håller upp hela bäckenbotten. Skador i muskulaturen kan dels förstås som revor i 
hängmattan, och vid allvarligare fall, som i Astrids, som när en eller två hälsenor gått av. Levatorskador gör ont 
därför att den skadade muskeln kompenseras av andra friska muskler runtomkring, varpå överbelastning och 
smärta uppstår. Dessutom börjar tarmar och livmoder sjunka neråt när fästen stödet till bäckenbotten försvinner, 
vilket smärtar. Risken för framfall, läckage och sämre sex ökar(Blomberg 2018, Vårdfokus, Tema 
förslossningsskador). 
95 Jenny Kallin, ”Var femte barnmorska känner sig otrygg med att sy bristningar” i Vårdfokus, 7/11-2018. 
96 ”Det var ju ren otur. Hade jag fått en annan barnmorska hade det kanske gått annorlunda. Både med 
smärtlindring och med lagningen”(Julia). 
97 Kallin, Vårdfokus, 7/11-2018. 
98 Jenny Kallin, ”Outforskad kroppsdel” i Vårdfokus, 8/6-2016. 
99 Kallin, ”Så ska kunskapen om bristningar öka”, Vårdfokus, 8/11-2018. 
100 Kallin, Vårdfokus, 8/11-2018. 
101 Eftersom grad II-bristningar inte registreras, det är det i dagsläget enbart sfinkterrupturer som görs, sedan 
2014, är det svårt att veta hur många som drabbas av denna bristning per år. Det har dock börjat forskas (mer) på 
grad II-bristningar och Eva Uustal, ansvarig för att det idag finns ett bristningsregister för grad III- och IV-
skador samt ett prolapsregister, (framfallsregister), arbetar nu för att grad II-bristningar ska börja registreras, och 
att dessa skador ska delas upp i större och mindre grad II-skador. Enligt Socialstyrelsen kommer statistik om 
grad I och II-skador att börja krävas från förlossningsvården. Tanken är att bland annat att de som drabbats av en 
större grad II-bristning ska kunna följas upp av vården, och att barnmorskorna som sytt skadan därmed får 
chansen till återkoppling, då det i bristningsregistret går att se vad som sedan hänt de kvinnor som man 
sytt(Kallin, Vårdfokus, 6/8-2016, Kallin, Vårdfokus, 7/11-2018, Kallin, Vårdfokus, 8/11-2018). 
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Astrids förlossningsskada är ett resultat av hennes vaginala förlossning, men jag menar att 

hennes problem är ett resultat av det Beauvoir kallar för kvinnans ”situation”.102 Beauvoir 

menar att kvinnans existens, hennes situation, definieras av kulturella, sociala, historiska och 

ekonomiska begränsningar. Astrid är troligen drabbad av en förlossningsskada som inte ännu 

finns som diagnos103. Kunskapsbristen om levatorskador är enorm och det finns idag ”små 

möjligheter att upptäcka […] skador på levatormuskulaturens fäste mot bäckenet.104 Därmed 

tydliggör Astrids situation vad den feministiska fenomenologin har som syfte att belysa; 

svårigheten i att göra en strikt separation mellan kroppsliga och sociokulturella dimensioner i 

den levda erfarenheten.105 Astrids smärta är villkorad inte bara den vårdpersonal som inte kan 

lokalisera hennes smärta utan framförallt hur forskningen om förlossningsskador generellt, 

och levatorskador specifikt, är underforskat.106 Hon är alltså snarare sviken av samhället, som 

inte prioriterat forskning och utbildning om förlossningsskador, än den vårdpersonal hon 

möter.107 

 

”jo men jag vet att jag sprack” 
Esters försäkran om att allt såg bra ut börjar redan sekunderna efter att hon fött fram sitt barn 

och hen just lagts på hennes bröst. Hon säger redan när hon känner det hända under 

förlossningen att ”nu så sprack jag”. Ester beskriver den paradoxala känslan av ett lyckorus 

över att just ha fått upp sitt barn i famnen, men att samtidigt känna att hon gått sönder. Hon 

blir undersökt av barnmorskorna som svarar att ”nej då, det ser så bra ut”. Men hon känner att 

hon har spruckit och säger flera gånger ”jo men jag vet att jag sprack”. Hon hade känt barnets 

hand ”långt bak” under krystningsfasen, och har en ”stark känsla” av att handen orsakat en 

bristning. Hon försäkras gång på gång om att hon inte spruckit. 

                                                   
102 Young 2000, s. 257, 259. 
103 Kallin, Vårdfokus, 9/4-2019. 
104 SBU 2016, s. 12.	
105 Käll & Zeiler 2014, s. 16. 
106 SBU 2016, s. 6-7, 12. 
107 Under våren 2019 då denna uppsats skrivs finns ännu inte levatorskador som diagnos i Socialstyrelsens 
omfattande förteckning över de skador, sjukdomar och hälsoproblem som finns. Kallin jämför detta faktum med 
att det finns en kod, W58, för de som drabbats av ett bett från krokodil eller alligator. Från och med år 2021 
kommer djupa levatorskador troligtvis att börja registreras. Det är här värt att understryka att Vårdförbundet 
uppskattar att omkring 10 000 kvinnor per år, i Sverige, drabbas av en levatorskada vid sin vaginala förlossning. 
Bland dessa tio tusen personer varierar skadorna från att muskeln är skadad, till delvis eller helt avsliten från sina 
fästen mot pubisbenet. Enligt en undersökning från Vårdförbundet anser 40% av barnmorskorna som svarat att 
de saknar relevant kunskap om hur levatormusklerna fungerar och fäster. 
Jenny Kallin, ”Bortglömd förlossningsskada kan bli diagnos”, Vårdfokus, 9/4-2019, Jenny Kallin, ”Många 
drabbas – men vården saknar kunskap om levatorskador”, Vårdfokus, 9/4-2019. 
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”och jag minns att det var så himla jobbigt för jag tänkte ’gud, kan jag inte bara falla 
in i det här nu’. Hon som till och med sa ’jag lovar dig’, för jag tror till och med att jag 

sa ’kan ni lova? Kan ni lova?’, ’ja, jag lovar’. Då kände jag ’Å vad jag bara skulle 
vilja [känna] ’okej!’. Men jag visste fortfarande.” 

(Ester) 
 

Elaine Scarry och Lisa Folmarson Käll menar att smärta kommer till en med en 

oförhandlingsbar närvaro, den kan inte förnekas, men den kan inte heller bekräftas. Smärta 

kan inte objektivt verifieras eller falsifieras. Även om smärtan inträffar i samband med en 

skada som syns i ett blodprov eller en skiktröntgen så kan inte smärtans närvaro objektivt 

bevisas eller mätas. Jag menar att barnmorskorna och undersköterskorna som talar med Ester 

möter henne med empati genom att lyssna på vad hon säger och försöka möta och lugna 

henne. Och de undersöker henne, eller ”kikar” som Ester själv uttrycker det, men tycker att 

allt ser bra ut. Men Ester låter sig inte lugnas. Hon vet att hon har gått sönder. Hon kände det 

hända, och nu känner hon sig varken trodd eller bekräftad. En människa i smärta kan försöka 

beskriva smärtan, men den som lyssnar kan ändå inte dela den, och har alltid möjlighet att 

betvivla den, menar Scarry.108 Barnmorskorna betvivlar hennes skada eftersom Esters känsla 

av att ha skadats, hennes smärtförnimmelse, enbart är objektivt verklig för henne själv. 

Smärtans objektiva verklighet är dess subjektiva upplevelse, enbart påtaglig för den vars 

kropp smärtan bor i.109 Skadan finns där, för att Ester känner smärtan från den. Skadan finns 

inte där för hennes vårdgivare, för de kan inte observera eller känna varken hennes smärta 

eller hennes skada.  

 

Toombs menar att den bristande kommunikationen mellan patient och medicinsk personal 

generellt inte beror på att läkare är ouppmärksamma eller medvetet okänsliga, utan för att 

sjukdomen i sig inte är en verklighet de delar.110 Toombs förståelse av sjukdom och smärta, 

som jag även förstår som gällande vid skada och hädanefter kallar skada, representerar två 

distinkt olika verkligheter och bär på två distinkt olika betydelser för den som är drabbad av 

den och den som behandlar den medicinskt. Esters barnmorskor hittar inte den tredje gradens 

sfinkterruptur som hon, ska det visa sig, faktiskt har drabbats av. Samtidigt är just missen av 

grad III och IV-bristningar enligt Eva Uustal, obstretiker och specialist på förlossningsskador, 

                                                   
108 Scarry 1985, s. 3-11. 
109 Käll 2013, s.28. Scarry 1985, s. 4, 51. 
110 S. Kay Toombs, The Meaning of Illness. (Dordrecht: Kluwer, 1993), s. xi). 
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”det värsta” problemet inom svensk förlossningsvård.111 Om de misslyckas med att 

diagnosticera hennes bristning för att de inte undersökte henne under en operationssals starka 

lampor, eller om det kan ha berott på att de inte ”verkligen letar”112 är svårt att veta. 

Barnmorskorna försöker lugna Ester vilket jag läser som ett empatiskt bemötande. Ändå 

känner sig Ester inte sedd. Genom Slatman och Yaron menar jag vidare att medicinsk 

personal generellt vägleds av en emapti på så sätt att de försöker sätta sig in i patientens 

situation, men att Esters barnmorskor missar att hon faktiskt känner av sin skada, och inte 

bara inbillar sig den, då barnmorskorna trots sin empatibaserade inbillningsförmåga ändå inte 

förstår hur det känns att vara i Esters kropp.113 Toombs förklarar att den som själv är fysiskt 

drabbad av en skada lever i en helt annan ”verklighet” än den som vårdar personen. 

Upplevelsen av skada är omedelbar, och dess levda erfarenhet innefattar enligt Toombs 

karaktärsdrag av en förlust av helhet, självklarhet, kontroll, friheten att agera, och en förlust 

av världen så som personen känner den. Oavsett hur en skada manifesteras menar Toombs att 

skadans karaktärsdrag finns inneboende i varje sjukdomstillstånd.114 Astrid känner sig 

drabbad av denna förlust, och söker från de läkare hon träffar: 

 

”…nån slags tro. På mig själv. Att de måste… min tro på min kropp är liksom nedbruten i att 
jag har märkt att den inte håller. Då behöver jag deras hjälp att våga tro på den igen, och 

stöttning i det, konkret.” 
(Astrid)	

 

Då en förlossningsskada ännu inte läkt, eller då en förlossningsskada läkt fel, påverkar skadan 

uppsatsens informanter på liknande sätt. De förlorar en känsla av helhet då deras kropp inte 

längre fungerar som den gjorde innan graviditeten och förlossningen. De förlorar den 

självklarhet med vilken de tidigare kunde röra sig utan smärta eller inkontinens, träna utan 

smärta eller inkontinens, ha sex utan smärta eller inkontinens. Toombs beskriver det som att 

kroppen inte längre kan tas för givet. Kroppen kontrolleras inte längre av jaget. Den 

smärtande kroppen förkastar ens planer, hämmar ens val, gör vissa handlingar omöjliga. 

Kroppen och jaget är inte längre en enhet, varpå störningen av kroppen även innebär en 

störning av ens själv-känsla. Det är med en känsla av skräck och kontrollförlust som skadan 

                                                   
111 Eva Uustals fullständiga uttalande om dagens vård för förlossningsskador i artikeln lyder ”Det värsta är inte 
grad tre- och fyrabristningarna, det är de missade grad tre och fyrabristningarna som är problemet. Att man hittar 
och lagar bristningar är ett tecken på att vi har en god diagnostik och att man verkligen letar”. Stina Berglund, 
”Färre kvinnor skadas allvarligt vid förlossning”, Dagens ETC 7/5-2019. 
112 ibid 
113 Slatman & Yaron 2014, s. 235-236. 
114 Toombs 1993, s. 90.	
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demolerar känslan av vad ens liv borde vara.115 En känsla som jag läser som starkast hos 

Gabriella, Hanna och Astrid, men också närvarande hos Diana, som alla fortfarande väntar på 

besked, eller ytterligare operation, eller medicinsk åtgärd vid tillfället för vårt samtal.  

 
Jag kan… inte 
Ester beskriver inte för barnmorskorna hur hennes underliv känns. Hon säger istället till dem, 

om och om igen, att hon har spruckit. Scarry menar att smärta inte låter sig beskrivas. Smärta 

är ett kroppsligt trauma för vilket språket inte räcker till. Det är dess brist på intentionalitet 

som gör den så formlös, svårfångad och odelbar. Smärtan bara finns där, till synes utan 

mening, som en av de mest trängande erfarenheterna.116,117 Den ockuperar hela ditt jag, men 

kan lämna de mest välartikulerade personerna med tunghäfta när de ombeds beskriva den.118 

Cecilia är en informant som har erfarenhet av denna förstumning.  

 

Hon är på besök hos vänner några veckor efter hennes andra förlossning när det plötsligt 

känns som att någon slår henne hårt långt ner i korsryggen med ett baseballträ. Hon åker in till 

en akut kopplad till sjukhusets förlossningsavdelning och får träffa en läkare som hon minns 

som vänd mot sin datorskärm. ”jamen det här är ju klassiskt pistolskott. Det är din svanskota 

som har krossats, eller brutits eller förflyttats.” 119 ”Punkt” säger Cecilia med en tung, irriterad 

röst när hon sju år senare återberättar händelsen över mitt köksbord. Besöket hos akutläkaren 

tar bara några minuter. Han undersöker henne inte. Han råder henne att ta alvedon, använda 

sittring, och säger att hon kommer ha ont en lång tid framöver. ”Och jag har alltså så ont så 

jag kan varken stå eller sitta. Det gör så ont att jag vill bara ligga på golvet och skrika. Så ont 

gör det.” Men Cecilia sitter kvar, genom smärtan, på besöksstolen. Hon vill skrika, precis så 

                                                   
115 Toombs 1993, s. 89-91. 
116 Scarry, 1985, s. 4-5. 
117 Käll 2013, s. 27. 
118 Biro, 2013, s. 13-14. 
119 Svanskotesmärta, även kallat coccydyni: kan uppstå till följd av ett fall(vanligast), eller vid en vaginal 
förlossning(näst vanligast). Kvinnor drabbas tre till fem gånger så ofta som män av coccodyni, som visar sig som 
samlagssmärta, smärta i sittande, och smärta som kan flyta ut i rumpa, rygg och bäckenlederna. Mia Fernando, 
Sveriges ledande fysioterapeut med inriktning mot förlossningsskador, menar att diagnoskriteriet för coccydyni 
först innefattar ett uteslutande av rygg- och bäckenledssmärta, omedelbart följt av en undersökning av 
svanskotan genom analen. ”Att ta reda på exakt vilka strukturer som smärtar är en viktig del i att kunna lägga 
upp en behandlingsplan”. För den smärta som inte går över av sig självt rekommenderar Fernando kyla/värme, 
bäckenbottenträning med fokus på avslappning, att träna rumpmusklerna, samt olika former av massage och 
svanskotemobilisering som behandlas av fysioterapeuter. Läkare kan även ge injektion av kortison eller 
lokalbedövning. (Baking Babies, Ont i svanskotan, http://bakingbabies.se/2018/01/13/ont-i-svanskotan/[hämtad 
2019-05-26](citatet) Baking Babies, Ont i svanskotan efter förlossning, http://bakingbabies.se/2018/01/14/ont-i-
svanskotan-efter-forlossning/[hämtad 2019-05-26], Baking babies, Behandling av svanskotesmärta, 
http://bakingbabies.se/2018/01/15/behandling-av-svanskotesmarta/[hämtad 2019-05-26]. 
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som Scarry menar att smärta får människan regrediera till de ljud och skrik som är hennes 

förspråkliga stadie.120 Men hon skriker inte.  ”Jag sitter där och bara känner att ’men det här 

är ju… jag kan inte ha det såhär’”. Hon lämnar vad hon upplever vara ett empatilöst möte, 

med ”ett torrt konstaterande, utan någon vidare information”, och går mot över fyra år av 

smärta.  

 

Jag låter här Cecilias möte med läkaren på akuten exemplifiera vad som framträtt som i 

intervjumaterialet hos flera informanter; att vår uppfattning om vad vi ’kan’ göra är villkorat 

den sociala ordningen. Även Astrid, Boel, Hanna och Gabriella befinner sig, vid tillfällen, i 

undersökningsrum där de inte är nöjda med den vård de får, där de hade velat be om mer, 

vilket de ändå inte gör. Iris Marion Young förklarar detta beteende genom att de tjejer som 

växer upp i sexistiska samhällen blir avskräckta eller motarbetade från att använda sina 

kroppar på samma öppna och uttrycksfulla sätt som killar uppmuntras att göra, vilket leder till 

en hämmad intentionalitet.121 Den hämmade intentionaliteten, inom fenomenologin förstådd 

som ett ’jag kan inte’, förkroppsligas och blir en del av den social praktik som Merleau Ponty 

kallar kroppsschemat. Kroppsschemat som begreppsapparat förklarar hur vi alltid är 

kroppsmedvetna, även när vi inte medvetet reflekterar över hur vi rör eller positionerar 

kroppen.122 De oreflekterade rörelserna kallas inom fenomenologin ”prereflektiva rörelser”, 

de informeras av ett ’jag kan’ göra det ena eller det andra.123 Kroppsschemat består därmed av 

det rörelseschema som är kroppens förvärvade vanor och förmågor, det är detta schema som 

gör upprepade handlingar och prereflektiva rörelser möjliga.124 Om vi återgår till de minuter 

som Cecilia befinner sig med en läkare i undersökningsrummet på akuten, så är hennes 

kroppsschema, i detta möte, inte informerat av ett ’jag kan’, utan av ett ’jag kan inte’ höja 

rösten, skrika ut min smärta, kräva att han tittar på mig, kräva att han undersöker mig. Hon 

har under sitt liv arbetat in i kroppen att man tar inte plats bredvid en, som hon säger, 

”…auktoritet. Så är jag uppväxt. Möter man någon som är specialist på någonting, då 

ifrågasätter man inte”. Kroppsschemat är inte skapat av sig självt utan är vanor som är inlärda 

utifrån sin miljö och regleras av de förväntningar och kulturella krav som ställs av 

omgivningen.125 Young och den feministiska fenomenologin hjälper oss förstå varför genom 

                                                   
120 Scarry 1985, s.4. 
121 Young 2000, s. 260-269. 
122 Fuchs 2003, s. 224. 
123 Zeiler 2010, s. 2. 
124 Zeiler 2010, s. 5.		
125 Young 2000, s. 255-280. 
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att belysa svårigheterna i att strikt separera de kroppsliga levda erfarenheterna från de 

sociokulturella dimensionerna av dessa erfarenheter.126 Faktorer så som kön, sexualitet, vithet 

och funktion påverkar förståelsen av vad ’jag kan’ göra. Young argumenterar att ’jag kan’ 

innebär ett självförtroende inför sin egen förmåga som inte finns med samma naturliga 

självklarhet hos kvinnor som hos män. Kvinnor, menar hon, upplever till skillnad från män en 

slitning mellan ’jag kan’ och ’jag kan inte’. Vi lär oss att utveckla en kroppslig kontroll när vi 

utvecklar våra rörelsemönster, vilket begränsar både den prereflektiva och den reflektiva 

förståelsen av vad vi upplever oss kunna göra. Detta leder i sin tur till en kroppslig osäkerhet 

kring vår förmåga, som ofta blir en upplevd oförmåga, en osäkerhet. Att kräva, eller ens be att 

läkaren undersöker henne, finns inte inom Cecilias grepp där och då, det är inte en förmåga 

hon har, det är inte ett objekt som finns inom räckhåll för henne. Bortom kroppen sätter 

omgivningen premisserna för de handlingsutrymmen som kroppen har.127 Cecilias kropp hör 

inte naturligt hemma i (besöks)rummet, trots att hon befinner sig på samma sjukhus som hon 

några veckor tidigare födde sitt barn på, på en avdelning kopplad till förlossningen. I 

besöksrummet, i relation till läkarens kropp som är orienterad mot skrivbordet och därmed 

riktad bort från Cecilia, är hennes kroppsliga handlingsutrymme begränsat. 

 

Smärtsamma avtryck 
Hanna är begränsad inte bara av den gynstol hon ligger i,128 utan även av sitt kroppsschema 

och situering i relation till den undersökande läkaren, i det sjukhusbesök som hon återger till 

mig över telefon. Hon berättar om de många vändor som tagit henne till olika sjukhusrum och 

möten med läkare, samt en operation för hennes felsydda grad-II bristning. Operationen 

lämnade henne med en känsla av öppenhet i underlivet, som att hon inte hade en mellangård 

kvar, med läckage av urin, gas (”jättepinsamt”), och svår smärta vid sex. Direkt på 

förlossningen blev hon sydd av en läkare, men redan då kändes det inte bra, det kändes 

konstigt. Så småningom fick hon nämnda operation för sina problem, vilket vi återkommer 

till, men nu berättar hon om när hon åkte in till sjukhuset några dar efter denna operation, 

efter att ha stått på sig när personen i telefon inte ville att hon skulle komma in trots att 

operationssåret luktade illa och gjorde mycket ont, vilket indikerade en infektion. 

 

                                                   
126 Käll och Zeiler 2014, s. 16. 
127 Young 2000, s. 255-280. Ahmed 2006, s. 1-9.	
128 De stolar som binder informanterna till olika undersöknings- och besöksrum, gynekologiska som vanliga, 
konstitueras genom specifika praktiker vars performativitet förtjänar en egen analys, vilket det inte finns 
utrymme till i denna studie. 
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”och då fick jag träffa en läkare som var jättetrevlig. Som var min andra trevliga 
läkare. Det var en väldigt ung AT-läkare, och tjej. […] Och så gjorde hon sin 

undersökning och så sa hon ’jag måste kalla in bakjouren’ […] Och då kom det in en 
relativt ung kille, som inte säger hej till mig, och som bara pratar med henne. Och han 

gör… jag vet inte vad han gör men det känns som att han kör in hela sin hand. För hon 
var lite såhär ’nu ska jag ta in den här lilla pinnen och säg till om det gör ont’ men 

jag… han säger inte hej, han bara trycker in hela sin hand. Det kan han ju inte ha gjort 
men det var nånting som gjorde så ont så att det verkligen bara svartnade för ögonen 

på mig. Han ba ’Ja. Det här luktar riktigt illa.’ Då skäms man ju ännu mer. Och ba ’Du 
kan skriva ut antibiotika’ och sen går han. Och då säger hon… för jag ser ju att hon 
tycker att det där var lite… alltså hon skämdes också. Hon ba ’okej Hanna, bli inte 

orolig nu, men du har börjat blöda väldigt mycket. […] För mig var det inte så svårt 
att förstå. Han gjorde ju nånting som gjorde så himla ont så jag trodde att jag skulle 

svimma. […] han var ju jätte- jättedum tycker jag.” 
(Hanna) 

 

Det gör så ont att det svartnar för ögonen på Hanna, hon tror att hon ska svimma, men hon 

varken skriker eller säger ifrån. Hon ligger tyst kvar i gynstolen. Denna icke-rörelse, den 

inåtvända smärthanteringen, tyder inte främst på en svårighet att beskriva smärtan, hon 

beskriver trots allt smärtan i vårt samtal. Jag menar att hennes stillhet under läkarens 

undersökning är ett resultat av ett kroppsschema färgat av en sorts oförmåga att ryta ifrån. 

Hanna har under sitt liv övat upp en kroppskontroll som får utlopp även i detta möte, då hon 

ligger stilla och tyst genom smärtan och läkarens omdöme om hennes kropp. Hennes stillhet 

förklaras av Young genom att kvinnor i ett sexistiskt samhälle är fysiskt funktionshindrade. 

Vi lär oss att röra oss och bete oss såsom den patriarkala kulturen lärt oss, det vill säga på ett 

begränsat och fysiskt hämmande sätt.129 Hanna är för sig själv inte enbart ett subjekt, för 

vilken omvärlden är oproblematiskt tillgänglig, där hon ligger i undersökningsstolen. För att 

kunna skrika till eller ifrågasätta hur han undersöker henne när hon känner den kraftiga 

smärtan hade Hanna behövt vara ett subjekt vars kropp är riktad mot världen, och läkaren ett 

av de objekt i världen som är tillgängliga för kroppen. Genom Young kan vi förstå att Hanna 

hämmas av den typiskt kvinnliga återhållna intentionalitet som genom hennes liv skrivits in i 

hennes kroppsschema. Hon är beredd på bakjoursläkarens behandling av henne, därför att hon 

har lärt sig att betraktas som enbart en kropp, ett ting för andras handlingar. Hon hålls på plats 

av den objektiverande blicken med vilken bakjoursläkaren betraktar henne, och hålls därmed 

även på plats av hans hotfulla, smärtsamma fysiska beröring.130 

                                                   
129 Young 2000, s. 273. 
130 Young 2000, s. 273-276. 
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Vi kan även förstå situationen genom hur Ahmed menar att smärta involverar ytors 

sällskaplighet; Vid smärta når både kroppars och objekts utsidor ”upp till ytan”131 i relation 

till varandra. Hon menar att när kroppar och kroppar, eller kroppar och objekt, kolliderar med 

varandra så känner kroppens yta av kollisionen som ett ”avtryck”, (eller för den delen ett 

”intryck”).132 När läkaren undersöker Hanna, varpå hon börjar blöda, är smärtan dels ett 

resultat av hur deras kroppars ytor, alternativt hennes kropps yta mot hans eventuella 

medicinska instrument, fysiskt möts. Deras kroppar kolliderar vilket lämnar ett intensivt 

smärtsamt avtryck i hennes hud. Kanske rämnar de nysydda stygn som håller ihop den. Men 

emedan det smärtsamma intrycket av läkarens behandling känns fysiskt, är smärtan också 

psykisk. För även psykisk smärta kommer upp till ytan i relation till andra människor, som 

bevittnar smärtan och därmed legitimerar dess existens.133 Bakjoursläkaren kommer in i 

undersökningsrummet, det rum där Hanna nyss blivit försiktigt tilltalad och undersökt av AT-

läkaren. Men bakjoursläkaren talar inte direkt till Hanna, utan enbart till den andra läkaren i 

rummet. Likt Leahs upplevelse av hur omvärlden möter hennes deformerade ansikte, 

presenterad tidigare genom Slatman och Yarons fenomenologiska analys, gör bakjoursläkaren 

med sitt uttalande ”Det här luktar riktigt illa” Hannas kropp till ett objekt, ett objekt som han 

betecknar som motbjudande.134 Han är medveten om att hon har ont, för han kan lukta sig till 

den infektion som han som utbildad läkare vet om är smärtsam. Men han möter inte hennes 

smärta genom att tala till henne, eller genom att se henne i ögonen, eller genom att ge sken av 

att försöka behandla henne varsamt. Hans yta stöter emot hennes på en fysisk nivå, men 

Hanna berörs även emotionellt. Ahmed menar att vi berörs på olika sätt när vi berörs av 

andra. Skillnaderna i beröring involverar inte bara beröringens avtryck på kroppen, utan även 

skillnader i smärtans (eller njutningens) intensitet. Det som fäster oss vid en plats, eller en 

person, är det som vi uppfattar som mest ”berörande”.135 Det som fäster Hanna vid denna 

upplevelse, det som får denna läkares beröring att leva kvar i hennes minne och i hennes 

uppfattning om den vård hon har fått för sin förlossningsskada, är hur han får henne att känna 

sig när han varken ser henne i ögonen, eller talar till henne, men samtidigt, genom 

undersökningen, orsakar en blödning i det infekterade området. Upplevelsen att 

bakjoursläkaren gör henne illa är därmed ett resultat av både en fysisk och en emotionell 

                                                   
131 Min översättning av ”surface”, Ahmed 2004, s. 31. 
132 Min översättning av ”impression”, Ahmed 2004, s. 31. 
133 Ahmed 2004, s. 31. 
134 Slatman & Yaron 2014, s. 231. 
135 ”touching”, Ahmed 2004, s. 28.	
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kollision. Att uttrycka att någon luktar illa, såsom läkaren gör, är ett känslouttryck i det att 

uttrycket är intentionellt; det handlar om något. Vilket också ger yttrandet en rörelse. Känslor 

är relationella136 vilket här märks i den reaktion hennes kropp väcker hos honom, samt i den 

reaktion hans uttalande märks i Hanna, som ligger kvar, stilla, blödandes, under och efter 

bakjoursläkarens undersökning.  

 

Uttalandet rör sig mot Hanna, kolliderar med henne, och omorienterar henne såsom 

smärtsamma sensationer gör; de rekonstituerar vårt kroppsliga utrymme.137 Hon blir därmed 

berörd på ett specifikt sätt. Att vi blir berörda på ett visst sätt, menar Ahmed, involverar att vi 

läser av inte bara mötet i sig utan även den som en möter som innehavande särskilda 

karaktärsdrag. Om vi upplever att någon gör oss illa omvandlas känslan snabbt till en läsning 

av den andra personen, så att ’det gör ont’ blir till ’du gjorde illa mig’ som i sin tur blir till ’du 

orsakar mig smärta’, (”Han gjorde ju nånting som gjorde så himla ont”) eller till och med ’du 

är en dålig person’138; (”han var ju jätte- jättedum tycker jag”). 

 

”Jättepinsamt” 
Hannas utrymme i undersökningsrummet och gynstolen är begränsat av hennes 

kroppsschema, men också av hennes förkroppsligade känsla av att vara exponerad, och därtill 

lukta illa. Hon avviker från normen om att vad hon förstår som ett normalt underliv. 

Sörensdotter menar att en effekt av att ha en avvikande kropp är att uppleva att en inte passar 

in, att en står utanför normen, vilket skapar skam.139 Skam är en smärtsam och intensiv 

sensation som är sammankopplad med ”hur självet känner om sig själv”, en ”själv-känsla” 

som känns på och av kroppen.140 Den negativa känslan antas av subjektet vara en konsekvens 

av hennes eget misslyckande, ett misslyckande som oftast inträffar framför någon som hen 

söker bekräftelse av. Därför försöker vi gömma oss från denna andra, vi vill vrida bort både 

kroppen och vår skam från deras blick. Hanna och Gabriella bär i denna studie på påtagliga 

upplevelser av skam. Några månader innan Hanna undersöktes för infektionen i 

operationssåret undersöktes hon med anledning av den smärta och de läckage hon upplevde. 

Det har vid detta tillfälle gått mer än ett halvår sen förlossningen och hon är tillbaka till 

vården för andra gången, upphoppad i en gynstol. Även denna gång träffar hon först en 

                                                   
136 Ahemd 2004, s. 4-11. 
137 Ahmed 2004, s. 24. 
138 Ahmed 2004, s. 28.	
139 Sörensdotter 2013, s. 65. 
140 Ahmed 2004, s. 103. Mina översättningar. 
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”jättetrevlig”, ung läkare som tvingas kalla in sin chef. Chefen visar sig vara den överläkare 

hon innan förlossningen gick i Aurorasamtal141 hos för sin förlossningsrädsla, och som då 

lovade henne att efter förlossningen ta hand om eventuella förlossningsskador; ”alla små fel 

fixar vi, det är inga problem.” Nu undersöker han henne, hittar ”nån konstig hudflikflärpgrej, 

som inte jag har vetat om själv” och säger irriterat, ”Nästan lite sur”; ”Ja. Fast den kan du ju 

inte… Det är inte ett skäl till att vi ska göra någonting.”  

 

”Och då var [den första läkaren] såhär [med ljus röst] ’nej men hon har inte… hon har 
inte bett om det. Det var inte det hon har fråga…’ Hon fick försvara mig lite. Och så 
sa han samma sak att ’ja men det här är ingenting man fixar förrän man får sitt sista 

barn.’ Och jag bara grät för jag tyckte allt var jättejobbigt. För att det kändes som att 
jag är heeelt öppen. Plus att ganska stressigt också, om man ska börja jobba sen och 

prutta så fort man ska…” 
(Hanna) 

 

Skam är en känsla av att vara exponerad. Någon annan ser vad jag har gjort, detta något som 

är dåligt och därmed skamligt. Att någon vars gillande jag söker bevittnar detta misslyckande 

är att skämmas. Hanna talar om det faktum att hon har fått en förlossningsskada som ”en 

pinsam sak. Och som att man är lite mindre lyckad.” När hon nu halvligger i 

undersökningsstolen blir hennes så kallade misslyckande bokstavligen exponerat för den 

irriterade läkaren, och hon kan inte, såsom Ahmed förklarar den förkroppsligade effekten av 

skam, vrida både kroppen och sin skam från hans blick.142 Hon kan inte värja sig eller gömma 

sig från att hennes upplevt misslyckade, smärtande, läckande kropp, exponeras för de andra 

rummet då hon sitter fast både i stolen och deras blick. Hon blir ett objekt inför både dem och 

henne själv.143 Hon blir ett objekt för några vars bekräftelse hon söker, men inte får. Det 

väcker hos henne en intensivt smärtsam själv-känsla, varpå hon gråter. När Hanna berättar om 

sina erfarenheter för mig återkommer hon då och då till till hur pinsamt det är att prutta 

okontrollerat, hur hon känner sig ” ännu mer äcklig” när hon får mens dagen innan en 

undersökning, hur hon känner sig lite ”dum […] krånglig […] mesig” när hon efter 

operationen får höra av den opererade läkaren att han ”aldrig har träffat nån som är så 

smärtkänslig som jag”. Likt hur smärta kan involvera att läsa en annan person som dålig, 

tillskriver också skam denna ’dåliga’ känsla, men riktas nu inåt, mot en själv, istället för utåt 

                                                   
141 Aurorasamtal är samtal, ofta med läkare eller barnmorska, för gravida som känner rädsla eller ångest kring 
graviditet eller förlossning.	
142 Ahmed 2004, 103. 
143 Young 2000, s. 259-260. 
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mot ett objekt eller en annan människa.144 Den skam som är förkroppsligad i Hanna gör just 

detta. Hon skäms för att hon har ont och känner sig dum. Hon skäms för att hon har mens när 

hon ska undersökas och känner sig äcklig.  

 

Gabriella drabbades vid sin första förlossning av en sfinkterruptur grad-III och IV,145 samt en 

perinealbristning. Hon skickas iväg till operation och tänker inte närmare på skadan då hon 

förstår att det är vanligt att brista vid förlossning. Hon har ont men tänker att det är normalt att 

ha ont efter att ha fött barn. Hon läcker avföring men befinner sig i vad hon kallar för 

bebisbubblan, så det hinner gå en tid innan hon började tycka ”ja men det är konstigt att man 

går och läcker”. Hon ”kopplade ju inte alls ihop det med förlossningen” utan tror att hon blivit 

sjuk, att hon fått en magbakterie. Eller blivit laktosintolerant. På så sätt riktas skammen över 

att läcka avföring in mot henne själv och inte mot den förlossning vars sfinkterruptur hon 

ännu inte förstår vidden av. På det ordinarie återbesöket hos barnmorskan vågar hon inte 

berätta om sina besvär, och får höra att allt ser bra ut. Men hon håller sig hemma för att ha 

nära till toalett och ombyte. Det tar ett halvår innan hon vågar boka en tid hos en läkare på 

vårdcentralen. ”Och det var ju jättepinsamt”. Både hon och läkaren funderar över om hon kan 

ha drabbats av en magbakterie, trots att hon har sin bebis med sig under besöket och det 

därmed är uppenbart att hon nyss fött barn. 

 

”Men jag fick lämna ett avföringsprov vet jag. […]Men det visade ingenting. Och då skrev 
[läkaren] bara i pappret som kom hem att ’du får höra av dig om problemet kvarstår´. Så det 
var egentligen det. […] Då tänkte jag såhär, ’då är det väl jag som inbillar mig. Då är det ju 

inget fel för då har vi ju ändå tagit bajsprov och blodprov och det visar ingenting.” 
(Gabriella) 

 

Gabriellas problem fortsätter efter läkarbesöket men hon vågar inte försöka söka hjälp igen. 

”Nej men det vart lite mer såhär ’Oj… Oj… Nu har det hänt igen.’ Men jag säger inte det till 

någon.” I sin skam vill Gabriella röra sig inåt mot sig själv, för att dölja sig från andras blick. 

                                                   
144 Ahmed 2004, s. 104.	
145 Grad III-bristning: När mellangård samt yttre och ibland inre ändtarmsmuskel är skadad. Grad IV-bristning: 
När ändtarmsmusklerna samt väggen i ändtarmskanalen är skadade. Den inre och yttre ändtarmuskeln kallas 
även externa och interna analsfinktern, varpå grad III och IV-bristningar även kallas för sfinkterrupturer. Dessa 
bristningar sys alltid av läkare. Enligt Socialstyrelsens rapport Komplikationer efter förlossning drabbas drygt tre 
procent av de som föder vaginalt av en sfinkterruptur(Socialstyrelsen 2018, s. 7), (backenbottenutbildning.se, 
Klassificering av bristningar, http://backenbottenutbildning.se/index.php/utbildningsmaterial/klassificering-av-
bristningar) 
[hämtad 2019-05-26]. (vardfokus.se, Tema förlossningsskador,  
https://www.vardfokus.se/globalassets/tidningen/2016/nr-67-2016/tema-forlossningsskador-muskler.pdf) 
[hämtad 2019-05-26]. 
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Den som skäms önskar skydd, då hon redan exponerats med sitt misslyckande framför 

personer vars godkännande hon bryr sig om, och Gabriella har ingen annanstans att ta vägen 

annat än att hålla sig hemma för sig själv, i sin bebisbubbla.146 På så sätt innebär skam att det 

som en gång var täckt har exponerats, och nu önskar personen som befinner sig i den negativa 

affekten skam att återhämta sig från skammen genom att skyla sig.147 

 

Sociala känslor 
Känslor är som sagt relationella. De involverar orienteringar mot något. Detta något är objekt, 

i form av till exempel saker, människor, minnen eller fantasier. Kontakten med objektet 

formar känslan.148 På så sätt är känslor, precis som fysiska rörelser, intentionella; de handlar 

om något. Känslor är orienterade mot ett objekt vilket innebär att en känsla är en uppfattning 

om världen. De utgör ett ställningstagande i den värld och det utrymme de befinner sig i. När 

man har en känsla om något har man den för att detta något har format ens känsla. När Hanna 

gråter så är det en kroppslig rörelse, grundad i känslor som skam, smärta, och sorg. Rörelsen 

är motiverad av känslor som personerna i hennes närhet väcker hos henne, känslor som 

framkallats av situationens villkor. Det är därmed ingen slump att hon gråter. Gråten är 

uttryck för känslor som handlar om något. Känslor som handlar om minnen av den smärta hon 

hittills haft och minnen av den skam hon hittills känt. Gråten handlar om insikten om att dessa 

sensationer och känslor som levt i hennes kropp kommer att fortsätta finnas där. Den handlar 

om den skam hon känner över att ligga i gynstolen och ”att nån ens ska behöva titta mig 

mellan benen”. Gråten har en riktning och en mening. Hanna gråter för att läkaren som står 

orienterad mot hennes underliv inte delar hennes orientering; önskan om att försöka operera 

bort smärtan och skammen. 

 

Över telefon berättar Hanna att ”jag hade aldrig kunnat argumentera för den där operationen 

för jag bara grät.” Men just den här gången behöver inte Hanna argumentera för operationen. 

Den här gången har Hanna tagit med sig sin man till besöket. Hon är inte ensam med läkarna i 

undersökningsrummet. När överläkaren säger att ”det här är ingenting vi fixar förrän man får 

sitt sista barn”, varpå Hanna ”bara grät för jag tyckte allt var jättejobbigt” reagerar hennes 

man.  

                                                   
146 Skydd som i ”cover”. Ordet ”Shame” kommer enligt C. D. Schneider, citerad i Ahmed 2004, s. 104, från det 
indo-europeiska verbet ”to cover”, som bland annat rymmer en innebörd av att gömma sig. 
147 Ahmed 2004, s. 103-106. 
148 Ahmed 2004, s. 4-31. 
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”Men då var min man, såhär… röt ifrån. ’Men det blir ju inga fler barn! Hon vill ju inte att jag 
ska komma nära henne, och hon… hon tänker på det här heela tiden.’ Han blev ju skitsur.” 

(Hanna) 
 

När Hanna gråter är det en handling som inte bara riktas mot läkarna i rummet, utan även mot 

hennes man. Hennes man blir nu riktad mot hennes gråt liksom överläkarens besked. Känslan 

som Hanna uttrycker genom att gråta blir för hennes man en affektiv (re)orientering. För 

honom blir hennes gråt ett objekt som formar hans känsla av frustation och ilska. Ahmed 

menar att vilka avtryck objekt gör på oss beror på vår historia med det objektet; vilka avtryck 

de tidigare lämnat hos oss.149 Hannas man har sedan deras barn föddes sett henne leva i 

smärta. De har försökt ha sex, men det gör för ont för Hanna, och kanske är det minnet hennes 

smärta och av denna förlorade intimitet som hos honom producerar den känsla av ilska som 

får honom att ryta ifrån. Kanske är att ryta ifrån en handling som redan finns i hans 

kroppsschema, en handling som inte är hämmad. Den uttryckta ilskans intention förefaller 

inte vara återhållen.150 Hannas man vill få läkaren att ändra sitt beslut. De känslor som 

cirkulerar i rummet bor inte i objekten, det vill säga i Hanna, hennes man och överläkaren, 

utan produceras som en effekt av själva cirkulationen av känslor. På så sätt, menar Ahmed, är 

känslor sociala. 

 

”Och då så, den här manliga läkaren, lyssnade ju såklart på min man och inte på mig. 
Och då stoppade han in in sina… Alltså, överläkaren kollade analen och bara ’Oj. Ja. 

Mm. Ja men du får en operation.’” 
(Hanna) 

 

Känslorna reser mellan objekten i rummet. Hannas gråt orienterar hennes man att ilskna till 

och ryta ifrån, vilket i sin tur (re)orienterar överläkaren att till göra en anal undersökning, 

varpå han beviljar operation.  

 

Obligatorisk heterosexualitet 
Mer än hälften av informanterna uttrycker att de efter förlossningen har svårt att ha sex på 

grund av den smärta det åsamkar dem, vilket vi genom Boel och Hanna redan tagit del av. 

Renita Sörensdotter, som forskat om kvinnors smärta och sex(ualitet) vid vestibulit, ser hos 

                                                   
149 Ahmed 2004, s. 31. 
150 Young 2000, s. 260-269.	
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sina informanter att de inte bara behöver förhålla sig till sin kropp genom dess smärtsamma 

tillstånd, utan även till omgivningens konstruktioner av genus och sexualitet. Det blir 

påtagligt i och med att de flesta av hennes informanter uttrycker att deras oförmåga att ha sex 

gör att de känner sig mindre kvinnliga. Således, menar Sörensdotter, är deras känsla av att 

vara feminina sammanbundna med deras förmåga att ha vaginalt samlag. I och med att det 

smärtsamma tillståndet är lokaliserat i deras könsorgan påverkar normen om att ha sex 

huruvida kvinnorna med vestibulit ser sig själva som attraktiva, sexuella personer. Därmed 

blir normen om att ha heterosexuellt sex en grundläggande beståndsdel i den heteronormativa 

konstruktionen av kön på så sätt att förmågan att ha heterosexuellt sex både formar och 

bekräftar ens könsidentitet.151 I min studie ger några av den merpart av informanterna som har 

svårt att ha sex uttryck för att detta får dem att känna sig mindre kvinnliga. En effekt som är 

påtaglig genom hur den förkroppsligas. Hanna vill inte skämmas för sin förlossningsskada. 

Hon uttrycker att hon förstår att hon inte borde gör det. Men skammen finns ändå där i form 

av en rädsla för att folk ska tycka att det är något fel på henne, för att hon har svårt att ha sex. 

”Jag vill inte säga till folk ’nej men jag har jätteproblem [med] att ligga’. Det känns som en 

pinsam sak. Och som att man är lite mindre lyckad. […] Och att man är damaged goods. 

Ingen riktig kvinna.” Gabriella har inte ont av sex, men vågar inte längre ha sex, av rädsla för 

läckage och därmed skam. ”Man känner sig inte bekväm sexuellt, och såna saker också 

påverkar ju. […] På nått sätt så blir man avstängd som kvinna. Det tycker jag. För jag är inte 

alls lika bekväm längre.” Hon har tagit hjälp av en psykolog för att hantera sitt nya liv; livet 

efter förlossningsskadan i vilket behovet att göra nummer två kommer plötsligt och akut, och 

en toalett alltid måste finnas i närheten. Psykologen säger henne att hon måste få känna sig 

som en kvinna igen, en känsla som jag från hur Gabriella berättar det förstår som kopplat till 

hennes sexualitet. Under de sju år hon levt med skadan har hennes äktenskap tagit slut och 

hon uttrycker att hon inte vågar påbörja en ny sexuell relation, för ”slappnar jag av nu, vad 

händer då?”. Detta är en inställning till nya sexuella relationer som Gabriella delar med de 

heterosexuella informanterna i Sörensdotters studie, då de antar att männen som de hade 

kunnat ingå i relation med vill ha kvinnor som de kan ha penetrerande sex med.152 Att sex 

ingår i en relation är enligt Sörensdotter en konstruktion som blivit normativ. Många av 

Sörensdotters informanter säger att sex kan vara allt som känns sexuellt, såsom kyssar, 

smekningar och onani, men i slutändan är vaginal penetration ändå den akt som spelar roll, 

särskilt när sexet sker med män. Därav, menar Sörensdotter, är manuset för heterosexuellt sex 

                                                   
151 Sörensdotter 2012, s. 61, 66. 
152 Sörensdotter 2013, s.67. 



 
45 

redan på förhand kulturellt utstakat, vilket påverkar hur sex upplevs. Den som är vuxen ska ha 

sex. Den som är heterosexuell ska ha vaginalt penetrerande sex. Dessa normer och 

värderingar finns förkroppsligade i oss vilket vi ser komma till uttryck i Gabriella och Hannas 

självbilder. Då de inte (utan smärta eller risk för skam) kan ha vaginalt sex, och därmed inte 

kan leva upp till en heteronormativ femininitet, blir smärtan även till en social smärta av att 

stå utanför normen.153 En smärta som är social på så sätt att den cirkulerar mellan objekt, 

såsom dem själva och de i deras omgivning som är (hetero)sexuellt orienterade. Själva den 

sexuella akt som för dem är svår att nå blir därmed ett objekt som (om)formar dem genom 

deras känsla av misslyckande.154  

 

Två av informanterna som har svårt att ha sex stöter på normen om heterosexuellt, 

penetrerande sex, genom bokstavliga uppmaningar från läkare och gynekolog. Fyra-fem 

månader efter förlossning och efterföljande operation för sin grad III-bristning har Fia sökt sig 

till en tvärdisciplinär urogynmottagning. Hon har vänt sig hit då hon sedan sin förlossning och 

dess efterföljande operationen för sfinkterrupturen tror att hennes underlivssmärta beror på 

problem med urinrör eller urinblåsa. Gynekologen konstaterade att ”allt ser jättebra ut och du 

har inte uretrit”.155 Sedan frågar hon Fia hur det går med samlag. Fia berättar att hon och 

hennes sambo inte har sex då hon har för ont. Gynekologen svarar att det vore bra om de tog 

upp samlivet igen ”därför att det i sin tur kunde läka, du vet, med blodflöde eller nått i den 

stilen.” 

 
”För då sa jag ju att ’jag törs inte… jag vill inte göra ont.’ Då ska hon demonstrera att det 

faktiskt går att ha sex. Så då tar hon sina fingrar och trycker hon in dom i min slida. Och så 
drar hon ut dom. Och så gör hon det flera gånger. Och (så) säger hon såhär, ’jo, titta här, det 

går bra’.” 
(Fia) 

 

Bland mina tio intervjuer är videosamtalet med Fia det mest energiska. Vi pratar i två timmar 

och samtalet löper på i en rasande takt, det tar en mindre evighet att transkribera. Fia har 

mycket att berätta och framstår, trots att hon är sängbunden efter att nyligen ha opererats, som 

full av energi. Ändå är hon, i mötet mer gynekologen, stilla. Gynekologen simulerar oombett 

och utan förvarning penetration i hennes underliv, en handling för vilken en analys genom Iris 

                                                   
153 Sörensdotter 2013, s. 65-67. 
154 Ahmed 2004, s. 8-11.	
155 Urtrit är inflammation i urinröret.  
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Marion Young blir snudd på obligatorisk. För trots att Fia i återberättandet av sina 

erfarenheter många gånger går emot det hämmade kroppsschema som Young menar att 

kvinnor generellt lever genom och därmed begränsas av, vilket till exempel visar sig när hon 

vid sitt första återbesök hos en läkare efter sin första operation ifrågasätter läkarens utlåtande, 

befinner hon sig i denna situation mållös. Hon blir, med Youngs ord, fysiskt berörd på ett sätt 

som en man inte hade accepterat, i förståelsen att de hade gjort något åt det. Men Fia gör 

ingenting åt det. Att hon trots allt är uppvuxen i och lever i ett sexistiskt samhälle blir därmed 

synligt genom detta möte och denna handling, som försätter Fia i en situation där hon själv 

lever ut sin kropp som ett ting; Hon förblir stilla och inte säger ifrån.156 

 

Sara Ahmed definierar obligatorisk heterosexualitet som den sammanlagda effekten av det 

repetitiva narrativet om att heterosexualiteten är det ideala sättet att para ihop människor. Vi 

kan förstå gynekologens handling som en del av detta narrativ, som formar vad som är möjligt 

för kroppar att göra under manteln att det skulle vara det naturliga att göra. En man och en 

kvinna som lever och får barn ihop blir i denna och i hela queerteorins formulering av 

heteronormativitet en förutsättning för både vår civilisation och mänsklighetens fortlevnad. 

Enligt Ahmed formas kroppar således av normer som repeteras, över tid och med ”kraft” eller 

”våld”.157 Gynekologens uppmanande fingrar, in och ut i Fias slida, kan förstås som en fysisk 

handling som genom våld uppmanar till (hetero)normativt sex. Fia är inte ensam om att 

uppmanas ha penetrerande sex genom smärtan då hälften av informanterna förväntas leva 

med sin smärta trots att deras smärta specifikt hindrar eller smärtar vid sex. Flera av dem får 

höra att de inte kommer beviljas operation förrän de är färdiga med att skaffa barn, vilket 

även Fia får höra när hennes smärta senare lokaliseras till muskler i bäckenbotten som 

fortfarande är av. Det förutsätts därmed att de förlossningsskadade kommer skaffa fler barn, 

genom det smärtsamma, penetrerande sexet. 

 

Likt känslor förstår Ahmed normer som de avtryck som gjort intryck på kroppar, av andra 

kroppar eller objekt. Dessa normer och avtryck är en effekt av ett arbete, ett arbete som 

formar kroppars ytor.158 Normerna är reglerande. Informanterna söker vård inom en kultur 

som gör skillnad mellan illegitima och legitima sätt att leva där det som anses legitimt 

behöver preserveras och föras vidare. Såsom vaginalt, penetrerande sex men också vaginala 

                                                   
156 Young 2000, s. 273-276.	
157 ”force” översätts vanligen till ”kraft”, ”styrka”, ”makt” eller ”våld”. Ahmed 2004, s. 145. 
158 Ahmed 2004, s. 144-145. 
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förlossningar. För om de förlossningsskadade kunde garanteras kejsarsnitt framöver, förutsatt 

att de efter sina operationer för förlossningsskadorna vill föda fler barn, skulle läkarnas 

argument för att avvakta med operation falla. En framtida förlossning skulle inte riskera att 

förstöra de bäckenbottnar som lagats. Således förstår jag även den vaginala förlossningen som 

en del av de normer som genom avtryck formar kroppars ytor. Ahmed skriver att 

repetitionens arbete, det vill säga repetitionen som är att leva och inpränta normer, är ett 

arbete som döljs under manteln att det är naturligt. Här blir de förlossningsskadades 

(förväntade) vaginala penetrationer, med efterföljande vaginala förlossningar, ett normativt 

arbete på så sätt att det framstår som naturligt. Förståelsen att ’föda naturligt’ bär därmed på 

fler innebörder än att föda vaginalt och utan smärtstillande. 

 

Sociologen Wendy Seymour menar att genusnormer försvårar för den kroppsligt skadade 

individen att återta av sin sexuella praktik. När normen för hur sex ska praktiseras tas för 

givet riskerar varje försök att leva upp till normen att resultera i ett misslyckande. Istället 

menar Seymour att för personen som har en kroppsskada borde istället kroppens 

förutsättningar vara utgångspunkt för sexuell praktik.159 En slutsats som går igen i Slatman 

och Yarons slutsats att vårdpersonal bör anpassa rehabilitering och vård efter patienters 

förkroppsligade upplevelser och därav specifika behov.160 Gynekologen som Fia träffar tar för 

givet inte bara att Fia bör och kan praktisera heterosexuellt sex, utan även att det är denna 

handling som kommer läka henne från underlivssmärta. Vägen från smärta går således via 

smärta, via att härda ut, vilket är en åsikt och uppmaning som även Hanna kommer i kontakt 

med efter den operation som hon beviljas när hennes man ryter ifrån (över det faktum att de 

inte längre har sex och att hon behöver opereras). Hanna och hennes man provar att ha 

penetrerande sex två månader efter denna operation men ”det gör så ont så det går inte att 

beskriva”. Hon kontaktar en läkare på sitt sjukhus som uppmanar dem att ha sex två gånger i 

veckan, som en sorts sjukgymnastik i syfte att massera ärrvävnaderna från operationen. De 

lyder och har sex två gånger i veckan i ett halvårs tid, trots att både hon och hennes man 

tycker att det är ”fruktansvärt”. Normer som rör kön och sexualitet blir genom Fia och Hannas 

erfarenheter inte bara synligare i en avvikande, icke-duglig161 kropp som gör ont. Normerna 

försvårar även för dem att återta sin sexuella praktik, vilket Seymour varnar för. Hanna 

                                                   
159 Wendy Seymour, Remaking the Body. Rehabilitation and change. (Sydney: Allen and Unwin, 1998), i 
Sörensdotter 2013, s. 69. 
160 Slatman & Yaron 2014, s. 235-236. 
161 Att ha en duglig kropp som i att leva upp till normen om ”able bodiedness”, Sörensdotter 2013, s. 61. 
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känner sig som en misslyckad kvinna då hon inte utan svår smärta kan ha det penetrerande 

sex som både normen och sjukhuset uppmanar till.162 Fia tar dock inte åt sig av gynekologens 

uppmaning men menar att det är ”så hemskt att säga en sån sak till förlossningsskadade”.  

 

Jag menar att Seymour har rätt i att konsekvensen i att uppmana skadade personer att leva upp 

till en normativ sexuell praktik kan vara skadlig,163 på så sätt att det kan leda till att 

personerna fortsätter att ha smärtsamt sex, istället för att orsaken till smärtan åtgärdas. Det 

kommer visa sig att varken Fia eller Hannas smärta vid sex främst beror på ärrvävnad, eller 

var något som kunde överkommas med sexuell ”sjukgymnastik”. Både för Fia och Hanna 

berodde smärtan vid penetrerande samlag på att muskler som gått av vid förlossningen 

fortfarande var av. Deras första operationer har inte lagat dessa skador och att då mjuka upp 

ärrvävnaden genom sjukgymnastik blir en menlös praktik. Den rekommenderade 

penetrationen får dock ändå en kroppslig effekt i det att, särskilt Hanna och hennes man 

genom att ha penetrerande sex ungefär femtio gånger, trots Hannas smärta följt av makens 

obehag, riktas mot den obligatoriskt heterosexuella praktiken; vaginal penetration över en 

njutning i andra former. Hanna beskriver hur de sexuella akterna är påfrestande för dem båda, 

men de ”kämpar på” så pass länge då ”de säger att det är så vi ska göra.” Kroppar, menar 

Ahmed, förvrängs genom att vissa gester repeteras, och andra inte. De formas in i former där 

bara vissa typer av handlingar är möjliga. Följaktligen rekommenderas vaginal penetration i 

syfte att mjuka upp en ärrvävnad även när smärtans orsak ännu inte är åtgärdad. Även om det 

finns en medicinsk poäng i att beröra ett område i smärta, så är inte råden som Fia och Hanna 

får anpassade efter deras smärta, skada eller behov. Genom Ahmed förstår vi dock en sexuell 

handling där penis inte penetrerar slida som omöjlig att rekommendera då den inte är 

orienterad mot förståelsen av att ha heterosexuellt sex. På så sätt formar den obligatoriska 

heterosexualiteten kroppar, och vad som är möjligt för just deras kroppar, att göra.164 

 

Att dela smärta 
 

”Men dels så var det att han lyssnade utan att avbryta. Att jag fick berätta alltihopa. Det var 
inte så att han la någon värdering egentligen, i det jag sa… eller på något sätt försökte muntra 

upp mig. Utan jag fick verkligen vara den jag var, helt förstörd. Och det var så fint att han 
verkligen lyssnade på mig och tittade mig i ögonen. Och han såg så bekymrad ut.” 

                                                   
162 ”att jag hela tiden har fått den här känslan av att jag är lite jobbig. Om man åtminstone har det här så kan man 
väl ta det som en kvinna. Lite i tysthet. Och få det att funka.” (Hanna)	
163 Seymour, se Sörensdotter 2013, s. 69. 
164 Ahmed 2004, s. 145. 
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(Fia) 
 

Informanterna genomlever inte endast läkarbesök och vårdmöten som lämnar smärtsamma 

avtryck i deras (förkroppsligade) minnen. Några av dem beskriver personer eller möten som 

blivit betydelsefulla för dem, i positiv mening. Dels när remisser når fram till något av landets 

två specialistcentrum Karolinska Bäckenbottencentrum och Kvinnokliniken vid 

Universitetssjukhuset Linköping, och dels när några finner allierade i sina barnmorskor på 

mödravårdscentralen, som engagerar sig i att hjälpa dem att förstå sina problem och var de 

kan få hjälp med dem. Fia finner allierade på flera ställen. Hon spenderar ett halvår i smärta 

där hon genom en mängd läkarbesök försöker lokalisera vad hon tror är problem med urinrör 

och urinblåsa. När hon förstår att smärtan inte sitter där bryter hon ihop inför sin bvc-

sköterska och säger att hon tror att hon har en depression.165 Bvc-sköterskan går omedelbart 

ner till vårdcentralen i närheten och bokar en tid åt henne, dagen därpå. Fia blir där först 

skeptisk när hon inser att hon sitter ansikte mot ansikte med en manlig läkare, men som hon 

beskriver i citatet ovan så blir hennes upplevelse av mötet mycket positivt. ”Så han sa ju på en 

gång att ’jag sjukskriver dig i sex veckor.’” Han vill inte skriva ut antidepressiva till henne 

som hon ber om, istället ordnar han en akuttid hos psykiatrin dan därpå, där hon återigen blev 

”så bra bemött”. Samtidigt skickar han en remiss till kvinnokliniken på det lokala 

sjukhuset.166 Fia känner sig sedd för första gången.  

 

Genom Lisa Källs tolkning av Sonia Kruks förstår jag mötet med läkaren som en plats där det 

finns en ömsesidighet mellan honom och Fia, genom vilken han delar hennes fysiska och 

emotionella smärta. Det finns en asymmetri i Fias och läkarens tillgång till smärtan då bara 

Fia känner den som en jag-erfarenhet, som något som flödar genom kroppen. Läkaren erfar 

dock också smärtan, men från ett utifrånperspektiv, när den sträcker sig ut från Fia mot 

honom. Läkaren känner smärtan för att den kommer till uttryck i det gemensamma utrymme 

de delar; rummet de träffas i. Som så många andra informanter i denna studie befinner sig Fia 

                                                   
165 Hennes barns sjuksköterska, på barnavårdscentralen, förkortat bvc. 
166 Fia råkar tillhöra det sjukhus där Eva Uustal arbetar.	Jag nämner vilket sjukhus och av vilken läkare som Fia 
opereras av med hennes tillåtelse. Jag nämner också Eva Uustal vid namn då hon som en av Sveriges absolut 
främsta experter på bäckenbottenskador själv vid upprepade tillfällen går ut i media och beskriver både problem 
med vården för förlossningsskador samt hur hon menar att de borde åtgärdas. Ytterligare ett halvår senare, bara 
tio dagar innan vi har vårt samtal, blir det också Eva Uustal, ”den finaste människa jag har träffat”, som opererar 
henne för de två och en halv muskler i bäckenbotten som visade sig vara av. Även Gabriella opereras av Eva 
”den mest fantastiska människa som finns” Uustal, flera år efter hennes skada. Eva Uustal hittar och lagar 
muskler som fortfarande av i Gabriellas bäckenbotten, men Gabriellas problem med läckagen fortsätter, nerverna 
lyckas inte signalera till hjärnan att det är dags att göra nummer två i tillräckligt god tid. Nu står Gabriellas hopp 
till att operera in pacemaker på rumpan, som stimulerar nerven.  
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i ett besöks eller undersökningsrum där hon riktar sig mot en vårdgivare i hopp om att förmå 

denne att reagera. Skillnaden i denna erfarenhet, mot de som tidigare bearbetats i uppsatsen, 

är att vårdgivaren reagerar som om smärtan är verklig, trots att han inte kan se den; trots att 

den för honom är immateriell.167 

 

Sonia Kruks menar att det finns begränsningar i hur vi uppfattar andras smärta. Precis som 

Scarry varnar för,168 så menar också Kruks att smärta som inte syns från utsidan riskerar att 

avfärdas som att den är påhittad. Detta gäller även för en smärta som uttrycks verbalt och som 

diagnosticeras, då det kan vara svårt för oss att känna en smärta som vi rent intellektuellt vet 

finns hos den andra personen men som inte lämnat synliga spår, vilket är vad vi vanligen 

associerar med smärta.169 Genom detta resonemang förstår jag hur Fia och andra informanter 

träffar läkare och barnmorskor som möter deras smärta med ett konstaterande att allt ser bra 

ut, varpå de inte ser en anledning att utreda smärtan vidare.  

 

Ändå vänder sig inte denna läkare från Fias smärta och sorg. Han finner sig riktad mot en 

patient som ber om antideppressiva, för vilket han till skillnad från den allmänläkare på 

vårdcentralen som Gabriella träffade för sitt problem håller i åtanke att Fia nyligen fött barn. 

Från att han ordnar en akuttid på psykiatrin dagen därpå läser jag, genom Toombs,170 att han 

hos Fia ser symptom på postpartumdepression.171 Möjligtvis är det just att allmänläkaren inte 

undersöker Fias bäckenbotten, att han inte letar efter en samling kvantifierbara symptom,172 

såsom Toombs menar är vad som är meningsfullt för läkare i möten med patienter, som gör 

att det blir lättare för honom att tro på hennes smärta. Toombs menar att vi genom 

fenomenologin kan förstå läkares och patienters relation som systematiskt förvrängande, då 

de upplever den sjukdom de har träffats för att behandla på vitt skilda sätt.173 Vad som dock 

talar emot Toombs förståelse och för Kruks förståelse, i de fall där informanterna känner sig 

                                                   
167 Käll 2013, s. 34-37. 
168 Scarry 1985, s. 3-11.	
169 Käll 2013, s. 34-37. 
170 Toombs 1993, s. 10. 
171 Postpartumdepression är depression i samband med att du som varit gravid, är medförälder eller 
adoptivförälder nyss blivit förälder. Vårdguiden, Depression i samband med att du fått barn. 
https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/depression/depression-i-
samband-med-att-du-far-barn/ [hämtad 2019-05-21]. 
172 Kvantifierbara symptom som i detta fall troligen inte hade kunnat upptäckas hur mycket han än undersökte 
henne då Fias skada, liksom flera andra informanters skada, bara med säkerhet kan lokaliseras och diagnostiseras 
med 3D-ultraljud. En av informanternas fullständiga skador har till och med missats av 3D-ultraljudet och 
upptäcktes först under operation. 
173 Toombs 1993, s. 10.  
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sedda av läkare och barnmorskor, är att läkarna och barnmorskorna tror på informanternas 

smärta, utan att nödvändigtvis se den. I sina möten med dessa vårdgivare känner sig inte 

informanterna misstrodda. Att allmänläkaren skickar iväg en remiss för en undersökning av 

bäckenbotten på kvinnokliniken gör att vi måste förstå det som att han tror på den smärta som 

Fia uttrycker, både fysiskt och verbalt. Hans perspektiv är inte enbart diagnostiskt. Han låter 

Fia ”vara den jag var, helt förstörd”, utan att hon känner sig i vägen. Istället ser han bekymrad 

ut. Han ser hennes smärta på det sätt som Kruks menar att det är att bevittna någon annans 

smärta; som en delad förkroppsligad erfarenhet. Han låter sig konfronteras med hennes 

smärta174 på ett sätt som genljuder i Sarah La Chance Adams och Paul Burchers förståelse av 

förkroppsligad intersubjektivitet; läkaren gör i sina empatiska fysiska manifestationer uttryck 

för en förkroppsligad intersubjektivitet. Det vill säga att han stöttar Fia prereflektivt, ett 

kroppsligt agerande som inte behöver medvetandets godkännande.175 Det är möjligt att 

allmänläkaren medvetet mötte Fia genom att aktivt bete sig på ett inkännande och empatiskt 

sätt, det vill säga genom att lyssna på henne och se henne i ögonen. Det är å andra sidan också 

möjligt att han såg en patient som befann sig i smärta, emotionell som fysisk, och att det som 

var meningsfullt i hennes verklighet, på ett prereflektivt plan, absorberades och förkroppsligt 

delades av honom. 

 

Känslorna som rör sig mellan Fia och läkaren under besöket landar i hennes kropp, hon börjar 

känna sig sedd i sina problem, både fysiskt och emotionellt. Känslorna är intentionella, de 

legitimerar Fias smärta och reorienterar henne176 mot att acceptera sin smärta som relaterad 

till hennes förlossningsskada. På liknande sätt går de informanter som känner sig sedda i sin 

smärta stärkta från dessa möten, bekräftade i att tro att smärtan går att göra något åt. Därmed 

ändrar de möten och vårdrelationer där de förlossningsskadade känner sig sedda deras 

riktningar. När den förlossningsskadade känner sig sedd i sin smärta, legitimeras hennes 

riktning mot att försöka lindra smärtan på både på ett emotionellt och ett konkret plan, för 

dessa besök leder på ett eller annat sätt till behandling.  

 

Smärtpunktens (re)orientering 
Trots påtagliga upplevelser av skam hos några av de informanter som jag pratat med, 

analyserat ovan genom Hanna och Gabriellas erfarenheter, så menar en majoritet av 

                                                   
174 Käll 2013, s. 34-37. 
175 Adams & Burcher 2014, s. 70-71, 75-76. 
176 Ahmed 2004, s. 4-8, Ahmed 2006, s. 1-9.	
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informanterna att de inte känner skam över sin skada.177 Mina resultat skiljer sig därmed vid 

första anblick från Renita Sörensdotters som fann att de flesta av hennes informanter hade 

svårt att tala om sin smärta just för att den var lokaliserad i underlivet, ett område de fann det 

svårt och pinsamt att tala om. Sörensdotter menar att kroppens geografi uppenbarligen är av 

betydelse för hur vi pratar om smärta. Även de av hennes informanter som ville tala om 

vulvasmärtan som vilken smärta som helst fann det ändå svårare att prata om sin egen 

vulvasmärta, både med henne och med sina vänner.178 Detta resonemang går också igen i en 

majoritet av mina intervjuer med de förlossningsskadade. Boel, som idag är arg och frustrerad 

över hur vården låtit henne gå med vad hon menar är en onödig smärta i över fyra år, skäms 

inte över sin skada och pratar med vänner som får barn om vad hennes erfarenheter lärt henne 

som hon själv hade behövt veta när hon just fått sitt barn, ”men jag kanske inte pratar om min 

vagina, i detalj”. Hon känner ett ansvar att prata om vad hon varit med om och ”tycker liksom 

inte att det är jobbigt att prata om det. Jag är van vid det nu.”  

 

Ester däremot tycker att det är jobbigt och pinsamt att prata om underlivet, men hon låter sig 

ändå intervjuas av mig för hon tycker det är viktigt att uppmärksamma förlossningsskador. 

Beslutet att prata om detta som hon egentligen tycker att det är jobbigt och pinsamt att prata 

om fattade hon på BB. Vi återkommer här till det förlossningsrum där Ester nyss fått upp sitt 

nyfödda barn på bröstet, känner att hon har skadats och påtalar det för personalen som är 

vänlig och lugnande, men utan att hon låter sig tröstas. Hon tas dock ändå till operation då 

hennes moderkaka inte kommer ut, och väl där konstateras en tredje gradens sfinkterruptur för 

vilken hon omedelbart opereras. När hon kommer tillbaka till förlossningssrummet ”var det 

ingen som pratade med mig om det. Jag tror att de skämdes.” Hon väntar. Så kommer en av 

barnmorskorna in till henne och Ester minns det som att hon säger att  

 

”’ibland diskuterar vi ju vad som kunde ha gått fel och ibland kan man inte komma på nån 
anledning’. Och jag antog att det var mig hon pratade om, fast lite allmänt. Det var ingen som 

sa nånting om mig.” 
(Ester) 

 

                                                   
177 Till exempel berättar Julia att hon aldrig skämts över den inkontinens hon drabbats av då hon redan från 
början känt att ”det här är inte mitt fel”. Hon menar att all smärta och oro som hon och hennes familj drabbats av 
är så ”himla onödigt […] för vi behövde inte gå igenom det här och min familj hade inte behövt förlora pengar”. 
178 Sörensdotter 2013, s. 64.	
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Skam är, likt andra känslor, en relationell rörelse.179 Ester förklarar att hon förstår att det inte 

var barnmorskornas ”fel” att hon gick sönder, men det kan hon inte säga till dom då de inte 

pratar med henne om att de missade att upptäcka skadan. Hon träffar dom inte igen. Om vi 

frångår möjligheten att de hunnit gå av sina arbetspass då Ester låg kvar på BB i flera dygn 

och det är fullt möjligt att återkomma en annan dag,180 läser jag deras beteende genom 

Ahmeds förståelse av skam som en smärtsam och intensiv sensation sammankopplad med hur 

självet känner om sig själv. Subjektet, i detta fall de barnmorskor som försäkrade Ester om att 

hon inte hade brustit, antar att den negativa känslan är en konsekvens av dess eget 

misslyckande. Att erkänna att en har gjort fel framför någon som man vill göra rätt inför 

innebär att man går in i skam.181 Att barnmorskorna inte kommer in till Ester efter hennes 

operation läser jag som att de i medvetenheten om deras professionella misstag känner en 

skam som får dem att gömma sig från henne, den patient som de vill ska tycka att de gör ett 

bra jobb. Detta är min analys av hur Ester tolkade situationen. Det är hennes upplevelse  och 

inte barnmorskornas. Min analys av Esters upplevelse är att barnmorskorna vrider bort 

kroppen från hennes blick. De önskar att de hade hittat hennes sfinkterruptur, och känslan av 

skam över att inte ha gjort det omorienterar dem bort från Ester. Nu vill de inte längre träffa 

henne eller tala direkt till henne om vad som hänt. Den barnmorska som faktiskt kommer in 

till henne pratar om vad som hänt men i allmänna termer, vilket jag läser som hennes sätt att 

försöka skydda sig från skammen och känslan av misslyckande.182 Ester berättar att hon hade 

velat att de erkände sitt misstag.  

 

”jag kände då, ganska så snart, om jag ska läka på bästa möjliga sätt och få bästa 
möjliga vård kommer jag behöva använda ett språk som jag inte gör. Så jag bestämde 
att jag ska bara göra det. Jag ska säga anus och bajs och kiss och prutt och alla de här 

orden som jag tycker är så himla jobbiga annars också att säga. Och att jag ska hela 
tiden säga ’kan ni titta?’. Och att jag tog det beslutet. Jag vet inte var jag fick det ifrån 
men jag tog det beslutet ganska snart, att nu kommer det bli jäkligt obekvämt men det 

är det som gäller, för att det var så lätt att bara hänga på den här tystnaden.” 
(Ester) 

 

Esters upplevelse av barnmorskornas skam blir en känsla som orienterar inte bara dom, bort 

från henne. Den orienterar även henne själv mot att ignorera den känsla av skam hon själv 

                                                   
179 Ahmed 2004, s. 11. 
180 Vilket till exempel en av Dianas förlossningsbarnmorskor gör, med en mössa som hon stickat till bebisen och 
budskapet att vissa patienter glömmer man aldrig. 
181 Ahmed 2004, s. 103-106.	
182 Ahmed 2004 s. 8, 101-105. 
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känner, över att behöva rikta uppmärksamhet till sitt underliv. Den (re)orienterar henne. Jag 

väljer att formulera det som att skammen bryts i en smärtpunkt, som ändrar hennes riktning 

och formar ett motstånd hos henne. Jag definierar smärtpunkt som den punkt där det blir 

jobbigare att ha ont än att skämmas. Smärtpunkten riktar henne till ett motstånd mot att känna 

skam över att behöva prata om sitt underliv. Jag läser i Boels ”Jag är van vid det nu” att hon 

genomgått en liknande resa. Det jobbiga i att prata om en skada som är lokaliserad i 

underlivet är något hon har vant sig vid. Vi kan härifrån, genom Ahmed, förstå skammen som 

något som klibbat sig fast vid deras underliv, som blivit genomsyrade av affekt,183 men att 

Ester och Boel, med flera informanter, ändå inte låter detta hindra dom från att tala om sina 

skador, eller visa upp dem för vårdpersonal. Likt Leah i Slatman och Yarons forskning väcker 

deras skador reaktioner hos de människor de möter, reaktioner som får till följd att de ”gör” 

sina kroppar med intention; men tvärtom från hur Leah försöker parera den uppmärksamhet 

som hennes amputerade ansikte drar till sig, drar en majoritet av mina informanter 

uppmärksamhet till sina underlivsskador, i syfte att läka dem. Jämförelsen är något orättvis 

inte bara för att deras skador på ett väsentligt plan skiljer sig åt, utan även för att Leahs försök 

att mildra åsynen av hennes skada sker utåt mot andra människor och inte (vad vi vet) 

gentemot vårdpersonal, men jag ser en ändå en fruktbar jämförelse i hur både Leahs och de 

förlossningsskadades erfarenheter visar på hur våra kroppar alltid är involverade i en social 

dimension. De fysiska begränsningar som drabbar den som skadas fysiskt möter de sociala 

strukturer som redan finns inskrivna i våra kroppar,184 såsom förkroppsligade erfarenheter av 

att hålla sitt kön skylt för alla utom sin sexuella partner. Och denna förkroppsligade struktur 

väljer, i Esters fall högst medvetet, ett antal av de förlossningsskadade att gå emot. 

 

Jag finner härmed att några av informanternas erfarenheter låter sig beskrivas av hur Young 

menar att kvinnor tränas in i ett objektiverat kroppsligt varande, där känslan av skam över sin 

skada, eller över skadans läckande effekt, både är sprungen ur och orienterar kvinnan tillbaka 

till ett hämmat beteende, en så kallad funktionshindring.185 Vi såg det i hur Hanna bara gråter 

eller ligger tyst och stilla genom smärtan i några av hennes undersökningar. Vi såg det i hur 

Gabriella enbart vågar söka vård en gång för sina problem och därefter lever med problemet 

utan att söka hjälp i flera år. Men andra informanter bryter genom sitt beteende mot Beauvoirs 

                                                   
183 Ahmed 2004, s. 11. 
184 Slatman & Yaron 2014, s. 223-240.	
185 Young 2000, s. 273, (260-276). 
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och Youngs tes. Gång på gång ber de vårdpersonal att undersöka deras underliv och lokalisera 

skadorna. Varför? 

 

Det är värt att beakta att Young och Beauvoir teoretiserade med utgångspunkt i att inte alla 

kvinnor agerar på exakt samma sätt, en huvudpoäng är trots allt att det inte finns en kvinnlig 

”essens”186 som alla kvinnor är födda med, och som vägleder deras kropp och därmed deras 

beteende. Tvärtom menade de att strukturer och villkor avgränsar kvinnors situation på så sätt 

att kvinnor, i varierande grad, kan gå emot och försöka undfly denna situation samt 

uppfattning om vad det är att vara kvinna. Genom Young och Beauvoir kan vi därmed förstå 

att när Fia förblir tyst och hämmad i sin rörelse medan gynekologen med sina fingrar 

penetrerar hennes underliv, då befinner hon sig i en situation där hon som kvinna bär på en 

förkroppsligad vetskap om att hon är förvägrad subjektivitet och autonomi, och finner sig 

resignerad inför detta faktum. Men när Fia vid sitt första läkarbesök, det sedvanliga 

återbesöket två månader efter förlossningen som på grund av hennes sfinkterruptur sker hos 

en läkare istället för hos hennes barnmorska, säger emot läkaren som menar att hennes 

överspändhet i underlivet är normalt och ofarligt,187 då överskrider hon ”den typiskt kvinnliga 

situationen”188 och visar på en autonomi där hon inte låter sig reduceras till ett hämmat objekt. 

Man kan säga att Fia förkroppsligar den motsägelse som Young och Beauvoir menar att 

kvinnor lever inom, då hon bitvis vägrar förvägras sin subjektivitet. Tillsammans med en 

majoritet av informanterna gör hon anspråk på att kräva mer eller bättre vård. I materialet ser 

jag således ett mönster av att de förlossningsskadade tar plats på ett sätt som går emot 

förståelsen av den kvinnliga situationen. Jag förstår istället hur deras förkroppsligade 

erfarenhet av förlossningsskadornas smärtpunkter (re)orienterar dem i en riktning där det inte 

är lika smärtsamt att känna skam över skadans geografi, eller över att uppfattas som en jobbig 

patient, som det är att ha ett underliv som läcker eller smärtar. Det innebär att de för att få en 

läkande behandling blir beredda att ta strid.  

 

 

 

 

                                                   
186 Young 2000, s. 259. 
187 ”Till exempel det här jag sa att ’det känns som att mitt bäcken är överspänt’ och hon svarar ’det är ingen fara 
med det’. Och då så säger jag ’det tror jag visst att det är. Vad pratar du om?’ att jag ger henne svar på tal.” (Fia). 
188 Young 2000, s. 259.	
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”om nån månad, då ska jag såhär ’Nu vill jag ha plastikkirurgi.’ Då jag inte ger mig, 
tills jag får den. Men det har ju tagit många år och jag har ändå följt med 

samhällsdebatten om det här och läst på och försökt skaffa mig egen kunskap för att 
veta var jag ska gräva. Det tänker jag att vården skulle tala om för mig, vad jag 

behöver. Men jag måste själv skaffa mig den kunskapen för att kunna fightas för det. 
Om du förstår. Man får inget om man inte fightas. Men det ska jag göra.” 

(Boel) 
 

Boel har som sagt under ett antal möten känt sig jobbig som dyker upp med ett problem som 

de hon möter inte kan lösa. Trots känslan har hon gått tillbaka, orienterad av den ilska som 

bubblar upp när hon efter dessa möten försöker ha sex, men finner att det fortfarande gör ont, 

trots att de barnmorskor och gynekologer hon träffade tyckte att allt såg bra ut. När vi 

samtalar har dessa erfarenheter tagit henne till en plats där hon är beredd och redo att 

uppfattas som jobbig, särskilt som hon nu har lokaliserat sin skada, och en behandlingsmetod. 

Även Astrid, Fia och Julia uttrycker hur de är medvetet jobbiga, en strategi som bygger på att 

de läst på om sina skador och bäckenbottens anatomi. De är beredda att ta plats och kräva vad 

de menar är rätt vård för dessa skador. 

 

Uppsåtliga subjekt 
I de förlossningsskadades berättelser framträder ett mönster i vilket smärtan orienterar dem 

till att, som de själva uppfattar det, bli jobbiga. Jobbiga som i besvärliga patienter som inte 

ger sig. Smärtan riktar dem inte bara mot vården, utan riktar dem mot vården om och om igen, 

med en envishet som inte är synonym med den begränsade, kvinnliga rumslighet som Young 

formulerar.189 Det besvärliga beteendet blir en strategi, ett medel för att lindra smärtan, vilket 

leder mig till att ta in ytterligare ett begrepp i analysen; uppsåtliga subjekt. Uppsåtliga subjekt 

är min översättning av Sara Ahmeds formulering och teoretiserande av ”willful subjects”.190 

Jag väljer att använda och översätta begreppet då det på ett fruktsamt sätt förklarar 

informanternas agens. Viljestarka subjekt är en möjlig översättning i förståelsen att de som 

identifieras som viljestarka patienter blir ett problem, och problemet är deras vilja. Härifrån 

förstår jag viljan att söka vård och viljan att få vård som problematisk. Känslorna som 

cirkulerar i Boels undersökningsrum säger henne att hon är jobbig som är där, ”skit samma, 

gå hem med dig’. Så har det känts”. Ändå fortsätter hon gå dit, vägledd av den fysiska smärta 

som för henne gör mer ont än den sociala smärtan av att vara i vägen. Hennes vilja, som 

                                                   
189 Young 2000, s. 269-273. 
190 ”Willful” är som begrepp format av det engelska språket och den engelsktalande kulturen, och kan översättas 
på flera sätt då det bär på multipla meningar. 
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fortsätter att orientera henne mot barnmorskorna och gynekologerna, blir därmed 

problematisk. Jag väljer dock att översätta begreppet till uppsåtliga subjekt i förståelsen att 

”willfulness” är en diagnos av att misslyckas med att följa den som bär på den givna 

auktoriteten.191 Den som i denna förståelse är uppsåtlig går medvetet emot en auktoritet, 

vilket jag menar att informanterna gör när de inte är nöjda med den vård de mottagit och, i 

opposition till de råd de får från vårdgivarna, fortsätter att söka mer eller annan vård. Jag 

landar härmed i en översättning av begreppet till uppsåtliga subjekt, och lägger i denna term 

in ett viljestarkt, uppstudsigt och trotsigt subjekt.  

 

I det uppsåtliga subjektets riktning formulerar Ahmed en viljans riktning; riktningen mot (vad 

subjektet tror leder till) lycka. Lycka är viljans objekt.192 Härifrån kan vi förstå de viljestarka 

förlossningsskadade som riktade mot att läka de punkter där smärtan koncentreras därför att 

de ser denna riktning som riktningen mot (att återfinna) lycka (i en smärtfri bäckenbotten). En 

tid efter att Julia förstått att hon knappt blivit sydd för sin stora grad II-bristning, som gick 

från slida till ändtarm,193 följer hon inte barnmorskan på mödravårdscentralens råd att låta 

kvinnokliniken, på samma sjukhus som hon födde och hennes stora skada lämnats 

obehandlad, åtgärda problemet. Istället skickar hon, efter egna efterforskningar, en 

egenremiss till Karolinska bäckenbottencentrum. Där opereras hon några veckor innan vi talas 

vid. Jag läser Julias uppsåtlighet som att hon genom sin vilja är riktad mot lycka(n i ett 

återställt underliv), vilket hon värderar högre än att vara en lydig patient. 

 

Julia är inte ensam om att söka information om sina skador och möjligheterna att läka dem. 

Hälften av informanterna berättar hur de garderar sig med kunskap om både 

förlossningsskador och möjligheterna att behandla dem genom att läsa rapporter, 

nyhetsartiklar, bloggen Baking Babies, utbildningssidan bäckenbottenutbildning.se, och 

framförallt genom att samverka i den facebookgrupp för förlossningsskadade som ett antal av 

dem är med i.194 I gruppen delar de sina erfarenheter med varandra i syfte att be om hjälp och 

                                                   
191 Ahmed 2014, s. 1-3. 
192 Ahmed 2014, s. 3-4. 
193 På återträffen med barnmorskan från mödravårdscentralen förstår hon varför hon har ont och varför det 
svider, i kombination med att hon tappat känsel och kissar på sig, blöder och inte kan hålla gaser: ”Och så visar 
hon med spegel hur det ser ut, och då är det ju öppet nästan hela vägen ner. De har sytt några stygn längst ner. Ja 
en centimeter upp kanske, ungefär från ändtarmen till slidöppningen. Det har dom sytt ihop. Och så dom hon sytt 
det helt snett så det stramar […] Och så försöker jag knipa och så försöker hon känna med fingrarna hur det 
känns inuti, men det känns ju ingenting. Jag har ju ingen aktivitet i musklerna, för de är ju av” (Julia). 
194 Jag har valt att inte nämna facebookgruppens namn då jag inte kan be om samtliga gruppmedlemmars 
tillåtelse att göra detta. Genom informanterna förstår jag dock gruppen som det främsta forum där 
förlossningsskadade talar med varandra i ett slutet rum. Gruppen är endast öppen för förlossningsskadade, men 
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tipsa varandra om vad de bör läsa och veta om förlossningsskador, och inte minst var de bör 

vända sig för att få hjälp. Som begrepp inbegriper uppsåtliga subjekt att framhärda efter att ha 

slagits ner, i förståelsen att själva fortsättandet är att vara envis och obstinat. Ahmed menar 

häri att själva uthålligheten är olydnad.195 Jag menar att gruppen förkroppsligar begreppet 

uppsåtliga subjekt då jag förstår den som en grundpelare i de förlossningsskadades aktiva 

motståndsarbete för att få vård. Uppsåtligheten blir, som Ahmed formulerar det, ett vitalt och 

delat arv. De förlossningsskadade ger inte upp, de slutar inte följa sin vilja, i riktning mot 

objektet lycka. Det är detta som möjliggör förändring bort från det smärtsamma tillståndet.196 

 

Jag läser hos informanterna att ett resultat av de förkroppsligade erfarenheter som 

förlossningsskadorna, och vården de sökt eller fått för dem, är ett förändrat subjektskap. Vid 

deras första vårdmöten för sina förlossningsskador förstår jag inte dem alla som de viljestarka, 

uppsåtliga subjekt jag sedan uppfattar dem bli. De finns de som menar att ’viljan’ inte 

existerar som något som subjekt ’har’.197 Genom denna studies fenomenologiska 

utgångspunkt delar jag denna uppfattning. Vilja förstår jag istället som en känsla och en 

handling som riktas mot ett objekt, som subjektet i fråga vill ta sig till. Världen har fått 

mening för de förlossningsskadade genom hur deras kroppar villkorats av den, och riktas mot 

den.198 Deras subjektiva, förkroppsliga utkikspunkt över deras omvärld har förändrats. 

Därmed har även deras orienteringar förändrats, det vill säga ändrat riktning. Den subjektiva, 

förkroppsligade känslan av besvikelse har riktat dem mot att inte vara nöjda med beskeden, 

och mot nya försök att stilla smärtan. Känslan av smärta och besvikelse har fått dem att 

(re)agera,199 och har på så sätt bildat de smärtpunkter som lett dem till att bryta igenom 

stigmat av att uppfattas som uppsåtlig och obstinata, i riktning mot den befrielse från smärta 

som de tror kan skänka dem lycka. En lycka som står över lyckan över att leva upp till 

normen om att som kvinna inte avvika eller vara till besvär.200 Således tolkar jag erfarenheten 

av att söka vård för smärta från förlossningsskador som inte bara omorienterande, utan som 

förändrande av deras subjekt; av den plats de efter skadan blir beredda att ta. 

 

                                                   
driver också ett öppet forum kallat ”Allt om förlossningsskador”, där de kan informera och kommunicera med 
till exempel journalister och forskare.	
195 Ahmed 2014, s. 2.  
196 Ahmed 2014, s. 140-141. 
197 Ahmed, 2014 s. 5. 
198 Zeiler 2010, s. 2, Käll & Zeiler 2014, s. 1-25. 
199 Ahmed 2004, s. 8.	
200 Young 2000, s. 255-276, Sörensdotter 2013, s. 65. 
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Slutdiskussion 
Informanternas resa 
Fia, Gabriella, Hanna och Julia blir så småningom opererade. Vid tidpunkten för vårt samtal 

berättar Boel att hon kommer kämpa för att få operation. Astrid väntar och hoppas på att 

hennes remiss till Karolinska Bäckenbottencentrum leder till en behandling där. Ester och 

Inna opererades med tillfredsställande eller relativt tillfredsställande resultat strax efter 

förlossningen, även om Ester fortfarande har några besvär och båda upplever att de upp till 

dem själva att ta tag i återbesök och lista ut vad som är nästa steg i deras läkningsprocesser. 

Diana syddes för sin skada på förlossningen och väntar ännu på att kunna känna efter hur 

skadan läkt. TW död: Cecilia blev inte behandlad för sin svanskoteskada. Drygt fyra år efter 

förlossningen, under en intensiv period av avslappnings- och andningsövningar, hör Cecilia 

en smäll och inser att hennes svanskota hoppat till rätta igen. Kvar finns en öm känsla i baken, 

och en bubblande ilska som genomsyrar hela vårt samtal. Vi ses en söndagsförmiddag i mitt 

kök. Hon har rest från sin hemstad till Stockholm för att begrava sin bästa vän som hon 

berättar har dött av en sprucken aorta, sju månader gravid, efter att ha blivit hemskickad från 

akuten trots konstaterat vidgade hjärtkärl.201 Cecilia hade kontakt med henne den natten och 

försökte övertala henne att åka in till sjukhuset igen. ”Och det sista jag skrev till henne var att 

man får åka in i onödan. Man får störa. Man får vara jobbig.” Erfarenheten av hur hon själv 

bemöttes när hon sökte vård för sin skada i svanskotan för sju år sedan, och hur hon sedan 

levde i fysisk smärta i över fyra år, har gjort henne till en person som tar strid. Hon beskriver 

hur hon börjat kämpa för både nära och kära liksom för andra mammor som hon kommer i 

kontakt med i sitt jobb. ”Så på nått sätt har det förändrat mig som person i grunden. Jag är inte 

alls lika ursäktande.”  

 

På avstånd kommer jag att bevittna Hannas resa. Hon är den enda informant som jag talar 

med vid två olika tillfällen, då hon efter vårt första samtal återigen ska opereras, denna gång 

på Karolinska Bäckenbottencentrum. Andra gången vi talar upplever jag mig möta en 

förändrad, starkare person än sist. En månad tidigare, när skadan fortfarande var en smärtsam 

närvaro i hennes underliv, skämdes hon över att hon ens skadats. Skadan i sig bar på en 

                                                   
201 Sveriges Radio, Gravid kvinna med bröstsmärtor hemskickad – dog, 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7249553&fbclid=IwAR3tUQAvksUJXz3DTk
sSe9rusjQUzDFAYlcO4EdQ67eOt1IjD42aOql8eEs[hämtad 2019-06-28]  
Sveriges Radio, Efter dödsfallet – gravida ska skickas till sjukhus med förlossningsklinik, 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7253130 
[hämtad 2019-06-28]	
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mening om att hon var misslyckad som kvinna, och hon hade varken berättat för sina vänner 

eller sina föräldrar att hon hade en förlossningsskada. Under vårt uppföljningssamtal efter 

hennes andra operation får jag veta att hon börjat nämna och berätta om sin skada för både 

vänner, kollegor och föräldrar. Jag fann det omöjligt att inte bli berörd när hon nu berättade 

att ”jag har faktiskt inte gjort något fel”. Hennes känslor kring hennes skada hade 

(om)orienterats i en ny riktning, en riktning som inte längre informerades av skammens 

önskan att sluta sig om sig själv. Hon hade nu blivit opererad av läkare som hon kände sig 

sedd av. Hon hade blivit bekräftad i sin skada, varpå skadan inte längre innebar ett 

misslyckande för vilken hon sökte men inte fick affirmation.202 Dessutom hade Hanna börjat 

finna den ilska som jag redan läst i samtalen med en majoritet av de andra informanterna, och 

den riktade henne tillbaka till hennes lokala sjukhus, där hon genomgått de undersökningar 

och den första operation som hon fann traumatiserande; hon berättar att hon har bestämt sig 

för att gå tillbaka till läkaren som opererade henne första gången för att berätta hur hon blev 

behandlad av bakjoursläkaren när operationssåret blivit infekterat.203 En övervägd handling, 

men likväl en handling som är kroppsligt informerad.  

 

Sammanfattande slutsats 

Syftet med denna studie var att utifrån ett kroppsligt och upplevelsebaserat fenomenologiskt 

perspektiv undersöka hur personer som söker vård för förlossningsskador upplever smärta, 

fysisk som social, i vård och vårdmöten. Syftet var även att undersöka hur smärta och normer 

om kön och sexualitet orienterar de förlossningsskadade i riktning mot och inom vården. 

Analysen visar hur det i de förlossningsskadades berättelser om möten med medicinsk 

personal går att läsa att smärta förkroppsligas på flera sätt. 

 

Smärta från förlossningsskador förvirrar och desorienterar de drabbade, som har ont men ofta 

inte vet var de kan vända sig för att få smärtlindring eller läkning för sina skador. Inte heller 

vet de hur de ska kunna leva med de skador som förändrat deras fysiska förmågor. Till 

exempel visar studien hur frånvaron av existerande vård för skador på levatormuskulaturen 

försätter den förlossningsskadade kvinnan i en situation vars kroppsliga dimensioner inte går 

att separera från dess sociokulturella dimensioner. Skadan har börjat uppmärksammas först nu 

                                                   
202 Ahmed 2004, s. 105-106. 
203 Ett beslut som föranletts av att en av de opererande läkarna på Bäckenbottencentrum stod handfallen inför 
vad som hänt henne sedan hennes första operation och frågade henne vad hon hade gjort då inget satt ihop. 
Hanna drar från detta slutsatsen att bakjoursläkaren tillintetgjorde den första operationens lagning när han 
undersökte henne och hon började blöda.  
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de senaste åren, och således finns ännu ingen behandling för den. Följden blir en fysisk 

smärta från skadan, men också en desorientering. Den som har en förlossningsskada som 

vården inte lyckas läka orienteras mot vården utan att nå fram till en vårdande behandling, 

varpå hen lämnas med upplevelsen av att känna sig förvirrad och hopplös. 

 

Den uttalade eller outtalade uppmaningen att ha penetrerande sex genom smärta, fram tills att 

de förlossningsskadade är klara med att skaffa barn och därmed blir kandidater till operation, 

visar hur konstruktioner om kön, sexualitet och normalitet riktar informanterna mot 

heteronormativa sexuella praktiker. Uppmaningen formar subjekt som lär sig att genomlida 

fysisk smärta, vilket förkroppsligar normen om heterosexuell femininitet som avhängig 

penetrerande sex. En norm som, om en på grund av en förlossningsskada inte längre förmår 

ha penetrerande sex, även kan leda till en social smärta för den som att inte klarar av att leda 

upp till den. Själva den sexuella akt som för dem är svår att nå blir ett objekt som (om)formar 

dem, genom deras känsla av misslyckande. 

 

Flera informanter har svårt att be om mer eller bättre vård. De finner sig återhållna, och min 

slutsats är att deras kroppsliga handlingsutrymme är begränsat till följd av deras 

könstillhörighets begränsade kroppsutrymme. I vissa möten med vårdpersonal hämmas 

således informanterna av den typiskt kvinnliga återhållna intentionaliteten som i vårt samhälle 

skrivs in i kroppsschemat. Vissa informanter accepterar en objektiverande behandling för att 

de lärt sig att betraktas som en kropp, ett ting. Därför är de inte enbart subjekt för sig själva, 

de är vana att även betraktas, och därmed betrakta sig själva, som objekt. Smärtan att 

objektiveras och behandlas som ett ting, någon som medicinsk personal inte behöver se i 

ögonen, behandla varsamt eller noggrant, är inte bara fysisk utan även social och emotionell. 

Social och emotionell därför att känslor reser. De klibbar sig fast mellan objekten och 

människorna i de (undersöknings)rum där informanterna befinner sig. Den människa som 

befinner sig i ett rum med en person i smärta bevittnar denna smärta och legitimerar på så sätt, 

genom sin blotta närvaro, dess existens. När personen i smärta, som befinner sig i samma 

(undersöknings)rum som en vårdgivare med potential att dämpa eller bota smärtan tvärtom 

känner sig negligerad av vårdgivaren, blir personen i smärta även berörd på ett emotionellt 

smärtsamt sätt. Informanten känner sig inte sedd eller bekräftad i sin smärta, och vårdmötets 

fysiska smärta kolliderar med den emotionella smärtan i att inte känna sig sedd. Smärtan i att 

inte bli sedd i sin smärta är därmed både emotionell och fysisk. 
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En social smärta kan även uppstå när informanterna upplever sig sedda för sina kroppars icke-

normativa beteenden, i form av uppfattat pinsamma läckage och lukter. Vad är då skillnaden 

mellan att bli sedd på ett sätt som smärtar, gentemot att bli sedd på ett sätt som stärker? Min 

slutsats är att svaret finns i begreppet bekräftelse. Exempelvis bakjoursläkaren bekräftar att 

Hanna har en infektion i sitt operationssår, men han bekräftar det inte till henne personligen 

utan till en annan läkare i rummet. Hon upplever sig därmed vara ett objekt, ett objekt som 

luktar illa och som han inte behöver tilltala. Hon bekräftas inte som person, som subjekt. 

Objektifieringen leder till en känsla av skam, en skam över att lukta illa men också en skam 

över att inte bli positivt bekräftad av någon vars bekräftelse hon söker. När Fia däremot träffar 

läkaren på vårdcentralen reagerar läkaren på den smärta hon utstrålar, liksom den smärta hon 

verbaliserar. Genom empatiska fysiska manifestationer, såsom att se henne i ögonen, att ha ett 

bekymrat ansiktsuttryck, att lyssna uppmärksamt på vad hon har att säga, visar läkaren på en 

förkroppsligad intersubjektivitet; han delar, på det sätt det för honom är möjligt, hennes 

förkroppsligade erfarenhet. Delandet av erfarenheten läser jag som en bekräftelse av hennes 

smärtande erfarenhet, men också av henne som subjekt. Min slutsats är att när denna och 

andra läkare och barnmorskor gör ansträngningar för att se och bekräfta de 

förlossningsskadades smärta så bekräftar de också de förlossningsskadade som erfarande 

subjekt. Därmed ändras de förlossningsskadades riktningar av de möten och de vårdrelationer 

där de känner sig bekräftade. När den förlossningsskadade känner sig sedd i sin smärta, 

legitimeras hennes riktning mot att försöka lindra smärtan på ett emotionellt plan, men också 

på ett konkret plan, för dessa besök på ett eller annat sätt tenderar att leda till behandling. 

Erfarenheten av positiv bekräftelse orienterar den förlossningsskadade mot vård med en ökad 

trygghet, och tar bort den sociala smärtan av att känna skam för sin skada.   

 

En sammantagen analys över informanternas erfarenheter leder mig till slutsatsen att deras 

förkroppsligade erfarenhet av förlossningsskadornas smärtor, fysiska och sociala, för eller 

senare orienterar dem i en riktning där de slutar känna skam över sin skada, samt börjar våga 

ta plats inom vården, med sin skada, med intention. Genom erfarenheten av att söka vård för 

förlossningsskador går informanterna därmed från den könade återhållna intentionaliteten, till 

en icke-ursäktande, vårdkrävande hållning. Jag definierar denna ändrade riktning som den 

brytpunkt, en brytpunkt jag kallar smärtpunkt, som (re)orienterar dem i en riktning där det 

inte är lika smärtsamt att känna skam över skadans geografi, eller över att uppfattas som en 

jobbig patient, som det är att ha ett underliv som läcker eller smärtar. Smärtpunkten kan nås 

flera år efter förlossningen, som för Gabriella, eller några timmar efter förlossningen, som för 
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Ester. Som ovan nämnt kan den förlossningsskadade även nå denna brytpunkt genom att bli 

bekräftad och sedd i sin smärta. Att nå smärtpunkten innebär att vara beredda att ta strid för 

att få en läkande behandling. Att vara beredd på att uppfattas som jobbig blir till en strategi. 

Smärtpunkten orienterar således informanterna i en riktning där de förvandlas till mer 

platstagande subjekt. De läser på om vård, vågar be om vård, och kräver denna vård. De 

misslyckas med att följa tidigare förkroppsligade, hämmande normer om att vara stilla och 

lydiga. I slutändan kommer därmed de förkroppsligade erfarenheterna av att söka vård för 

smärta från förlossningsskador att inte bara (re)orientera de förlossningsskadade gentemot 

vården, utan även att ändra deras sätt att vara, att föra sig, att se på sig själva och omvärlden. 

Deras subjektskap förskjuts, mot uppsåtlighet. Att förkroppsligade erfarenheter av smärta och 

desorientering kan leda den skadade till en brytpunkt där hen istället blir ett mer platstagande, 

viljestyrt subjekt, menar jag är studiens främsta bidrag till både den feministiska och den 

medicinska fenomenologin. 

 

Att ställa frågor om kroppsberättelser 
Kan vården dra några lärdomar från denna studie? Jag förstår att det inte går att kräva att de 

vårdgivare som förlossningsskadade personer kommer i kontakt med ska förstå hur skadan 

känns, och därmed hur den känns att leva med. Det är en omöjlighet. Men utifrån 

erfarenheterna hos de informanter som bidragit till uppsatsen är det tydligt att den som träffar 

en person i smärta, i syfte att bistå personen i denna smärta, bär på ett ansvar att inte bara 

möta personen med empati och se henne i ögonen, utan även att försöka förstå patientens 

förkroppsligade erfarenhet av skadan. Det är också vad Slatman och Yaron förespråkar efter 

sin undersökning och analys av Leahs situation. De hoppas att deras analys kan bidra till att 

läkare och annan medicinsk personal anpassar den vård och den rehabilitering de ger 

patienten genom att först ställa denne frågor om hens ”kropps-berättelser.204 Wendy Seymour 

önskar detsamma för kroppsligt skadade personer som försöker återta sin sexuella praktik.205 

Normer om vad som förstås som rätt och riktigt, i bemärkelsen att det skulle vara naturligt, 

bör inte styra den som ger medicinska råd. Istället menar jag att denna undersökning visar att 

vårdgivaren först bör förhöra sig om hur patienten själv upplever sin smärta eller skada. Detta 

i syfte att se och bekräfta patientens besvär, men även i syfte att möjliggöra att vårdgivarens 

medicinska expertis och beslut skulle kunna berikas och förbättras om hen sätter sig in i den 

                                                   
204 Slatman & Yaron 2014, s. 235-236.  
205 Seymour i Sörensdotter 2013, s. 69.	
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skadades förkroppsligade själv-upplevelse. Diskrepansen mellan den vård som Gabriella 

respektive Fia fick som ett resultat av sina möten med allmänläkare på vårdcentralen visar på 

just detta. De förlossningsskadade önskar både god medicinsk kompetens och att 

(emotionellt) lyftas upp i sina möten med vårdpersonal. Jag förstår detta som ett behov i att 

bli sedda i hur skadan har förändrat deras liv, samt ett behov av att bli stöttade i hur de ska 

hantera dessa förändringar. Utan verktyg för att hantera sina förändrade kroppar riskerar de 

annars att känna sig misslyckade när deras kroppar inte (längre) fungerar enligt normen och 

kan uppfattas som avvikande. 
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Bilaga 1 
 
Registerförteckning över informanternas förlossningsskador 
 
Grad I-bristning: ”ytliga bristningar i slidans och underlivets hud”. De är vanliga, 
förekommer hos de flesta förstföderskor, och kan läka fort utan att ge bestående men. I vissa 
fall, tex vid hål i blygdläpparna eller skada nära klitoris, kan de dock ge besvär på lång sikt.  
 
(backenbottenutbildning.se, Klassificering av bristningar, 
http://backenbottenutbildning.se/index.php/utbildningsmaterial/klassificering-av-bristningar 
[hämtad 2019-05-26]. 
 
Grad II-bristning: Djupare bristningar av mellangård och slidväggar. Utöver hud kan dessa 
bristningar även omfatta muskler, muskelfästen och fascia, den stödjande bindväv under 
slemhinnan, mellan vagina och ändtarm, som vid skada kan leda till att ändtarmen buktar inåt 
slidan vilket kan göra det svårt att bajsa. Härav följer att felsydd eller missad grad II-bristning 
kan innebära problem med smärta, urininkontinens och att tömma tarmen 
 
(Blomgren 2018, backenbottenutbildning.se, Klassificering av bristningar & vardfokus.se, 
Tema förlossningsskador, https://www.vardfokus.se/globalassets/tidningen/2016/nr-67-
2016/tema-forlossningsskador-muskler.pdf) [hämtad 2019-05-26] 
 
Grad III-bristning: När mellangård samt yttre och ibland den inre ändtarmsmuskeln är 
skadad. Grad IV-bristning: När ändtarmsmusklerna samt väggen i ändtarmskanalen är 
skadade. Den inre och yttre ändtarmuskeln kallas även externa och interna analsfinktern, 
varpå grad III och IV-bristningar även kallas för sfinkterrupturer. Dessa bristningar sys alltid 
av läkare. Enligt Socialstyrelsens rapport Komplikationer efter förlossning drabbas drygt tre 
procent av de som föder vaginalt av en sfinkterruptur. 
 
(Socialstyrelsen 2018, s. 7), (backenbottenutbildning.se, Klassificering av bristningar, 
http://backenbottenutbildning.se/index.php/utbildningsmaterial/klassificering-av-bristningar) 
[hämtad 2019-05-26]. (vardfokus.se, Tema förlossningsskador,  
https://www.vardfokus.se/globalassets/tidningen/2016/nr-67-2016/tema-forlossningsskador-
muskler.pdf) [hämtad 2019-05-26]. 
 
Perineum: är mellangården, det cirka tre centimeter tjocka nav mellan slida och ändtarm där 
underlivets muskler möts och stabiliserar genom muskelfästen och vävnader. En skada i 
perineum kan innebära allt från en bristning av huden i mellangården till att musklerna släppt 
från mellangården(Jenny Kallin, ”Så ska kunskapen om bristningar öka”, Vårdfokus 8/11-
2018, Vårdfokus, Tema förlossningsskador). 
 
Levatorskada: Levatormuskulaturen och hur den kan skadas är ett till stor del outforskat 
område. Musklerna ligger som en hängmatta och håller upp hela bäckenbotten. Skador i 
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muskulaturen kan dels förstås som revor i hängmattan, och vid allvarligare fall, som i Astrids, 
som när en eller två hälsenor gått av. Levatorskador gör dels ont därför att den skadade 
kompenserar med andra friska muskler runtomkring, varpå smärta uppstår. Dessutom börjar 
tarmar och livmoder sjunka neråt när fästen stödet till bäckenbotten försvinner. Risken för 
framfall, läckage och sämre sex ökar. 
(Blomberg 2018, Vårdfokus, Tema förslossningsskador). 
 
Svanskotesmärta, även kallat coccydyni: kan uppstå till följd av ett fall(vanligast), eller vid 
en vaginal förlossning(näst vanligast). Kvinnor drabbas tre till fem gånger så ofta som män av 
coccodyni, som visar sig som samlagssmärta, smärta i sittande, och smärta som kan flyta ut i 
rumpa, rygg och bäckenlederna. Mia Fernando, Sveriges ledande fysioterapeut med inriktning 
mot förlossningsskador, menar att diagnoskriteriet för coccydyni först innefattar ett 
uteslutande av rygg- och bäckenledssmärta, omedelbart följt av en undersökning av 
svanskotan genom analen. ”Att ta reda på exakt vilka strukturer som smärtar är en viktig del i 
att kunna lägga upp en behandlingsplan”. För den smärta som inte går över av sig självt 
rekommenderar Fernando kyla/värme, bäckenbottenträning med fokus på avslappning, att 
träna rumpmusklerna, samt olika former av massage och svanskotemobilisering som 
behandlas av fysioterapeuter. Läkare kan även ge injektion av kortison eller lokalbedövning.  
 
(Baking Babies, Ont i svanskotan, http://bakingbabies.se/2018/01/13/ont-i-
svanskotan/[hämtad 2019-05-26](citatet) Baking Babies, Ont i svanskotan efter förlossning, 
http://bakingbabies.se/2018/01/14/ont-i-svanskotan-efter-forlossning/[hämtad 2019-05-26], 
Baking babies, Behandling av svanskotesmärta, 
http://bakingbabies.se/2018/01/15/behandling-av-svanskotesmarta/[hämtad 2019-05-26]. 
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Bilaga 2 
 

 
 
 
Vårdfokus, Tema förlossningsskador, https://www.vardfokus.se/globalassets/tidningen/2016/nr-67-2016/tema-
forlossningsskador-muskler.pdf 
[hämtad 2019-05-26] 


