
»Jag orkar inte längre» – »Du orKAr» 5Ur Språk & stil NF 24, 2014
»Jag orkar inte längre» – »Du orKAr»

Språkliga bemötanden av föderskors modlöshet och för-
tvivlan
Av SHIRLEY NÄSLUND

Abstract
Näslund, Shirley, shirley.naslund@lingfil.uu.se, Researcher (Ph.D.), Department of Linguistics
and Philology, Uppsala University, Sweden: “ ‘I can’t cope any longer’ – ‘You can cOPE’: Ap-
proaching discouraged and despairing women in labor with interactional resources”. Språk och stil
NF 24, pp. 5–32. 
This CA study unpacks some of the tacit knowledge that underpins the emotional work of the
midwife. The analysis departs from four televised video-recordings of interaction during second-
stage labor where the woman in labor expresses discouragement or despair. The aim is to show
how expressions of emotions in a painful physical situation may be responded to in multiparty
interaction. The expressions of discouragement, and eventually despair, are responded to in both
affiliating and solution-oriented ways. This variation of approaches is facilitated by the presence
of several participants. Through physical closeness, the partner may perform a supporting in-
timacy role. Thus the midwife can concentrate on being solution-oriented. Furthermore, the ana-
lysis shows that the partner helps her in her solution-oriented interaction with the woman in la-
bor.  In accordance with an earlier study, this study also suggests that the midwife’s breaking of
the interaction pattern and giving of new instructions have positive effects on women in despair
during second-stage labor. 
Keywords: second-stage labor, emotional work, conversation analysis, affiliation, solution-
oriented, multiparty interaction, tacit knowledge. 

Inom flera professioner är hanteringen av känslor central. Yrkesutövningen är
förbunden med emotionellt arbete (eng. emotional work), vilket innebär att
man i hög utsträckning väcker eller modulerar känslor hos andra och eventuellt
också undertrycker sina egna känslor, allt efter de emotionella regler (eng. feel-
ing rules) som råder på arbetsplatsen (Hochschild 1979 s. 561, 1983 s. 440).
Till dessa yrkesutövare hör bland andra de som assisterar vid ett barns födelse,
En tidigare och rudimentärare version av denna text är publicerad som icke insänt manuskript i min
sammanläggningsavhandling Födandets sociala utformning: Språkliga och kroppsliga praktiker i
förlossningsrummet (2013). Jag vill tacka Anna Lindström, Christine Rubertsson, Leelo Keevallik,
Erica Sandlund, Fredrik Lundström och de tre anonyma granskarna för givande kommentarer på
tidigare utkast. Vidare tackar jag Anders Liljebring för bildbearbetning.
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i första hand barnmorskor och undersköterskor. De förväntas visa empati för
föderskor i smärta och förebildlig ömhet för det nyfödda barnet. 

Att föda barn kan vara mödosamt, smärtsamt, känslosamt. En del föderskor
kan uppleva utdrivningsskedet med dess intensiva värkar som outhärdligt, i
synnerhet om barnets huvud står i genomskärning, dvs. är halvvägs ute. Vid det
laget finns det emellertid ingen återvändo, inget alternativ till att föda fram bar-
net den naturliga vägen så länge barnet mår bra. Den föderska som då yttrar Ja
orkar inte mer har i princip inte något annat val än att just orka mer.

Enligt en intervju- och en enkätbaserad studie spelar barnmorskans förmåga
att sporra och stödja föderskan respektive inge henne en känsla av kontroll en
väsentlig roll för hennes förlossningsupplevelse (Chen m.fl. 2001; Goodman
m.fl. 2004). Mot denna bakgrund är det värt att närmare studera hur förloss-
ningspersonalen sporrar och stöder föderskan och hjälper henne att bibehålla
kontrollen. Föreliggande studie undersöker hur de institutionella aktörerna
(barnmorskan, undersköterskan, barnmorskestudenten) och partnern bemöter
föderskans uttryck för emotionerna modlöshet respektive förtvivlan. Modlös-
het kan verbalt sett yttra sig i formuleringar som Ja orkar inte eller Ja har inga
°krafter°↓. Prosodiskt sett kan modlöshet, som i det senare exemplet, indikeras
med fallande tonfall och tystnande röst. Förtvivlan kan yttra sig i gråt, slutna
skrik och darrande röst som i ~Ja e rä:dd~. Som vi ska se, bemöts uttryck för
förtvivlan på andra sätt än uttryck för modlöshet. Syftet med studien är att visa
hur emotionsuttryck i en mödosam fysisk situation kan bemötas i ett komplext
samspel mellan flera institutionella och privata aktörer som uttrycker sig i flera
modaliteter. Studien avser både att lyfta fram professionell samtalskompetens
och att bidra till kunskap om hur uttryck för modlöshet och förtvivlan hanteras
generellt i interaktion.

Tidigare forskning om emotionellt arbete i interaktion 
med föderskor
Det finns en pilotstudie om bemötande av föderskor som ger uttryck för mod-
löshet, och i vissa fall även för förtvivlan. Studien baserar sig på amerikanska
videoinspelningar från 1980-talet av interaktion mellan vårdgivare och fö-
derskor vid utdrivningsskedet. Analysen visar att föderskans negativa till-
stånd kan eskalera om hon bemöts med tystnad eller sedvanligt tröstande tal,
medan hon kan lugnas och återfå kontrollen över sig själv om vårdgivaren
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bryter interaktionsmönstret genom att ge henne nya direktiv eller intensifiera
kontakten med henne (Bergstrom m.fl. 2010 s. 42–43). I en av de få samtals-
sekvenser som återges i studien tar sig en föderskas modlöshet uttryck i ett
kontinuerligt frågande (eng. continual questioning) som utmanar barnmors-
kan (s. 41). 

Caregiver: You’re doing it. You’re doing so good!
Woman: How do you know I can do it?
Caregiver: Because you got plenty of room and you want the baby out. You

wanna be a mom.
Woman: Can’t you get him with the forceps?
Caregiver: No.
Woman: Why?

Detta interaktionsmönster är relativt vanligt i den påfrestande situation som en
förlossning utgör, och som framgår ovan bemöts föderskans ifrågasättande
med förklaringar (Bergstrom m.fl. 2010 s. 41–42). I pilotstudien är såväl när-
varande familjemedlemmar som barnmorskor, undersköterskor och läkare
samlade under den gemensamma beteckningen Caregiver, vilket förenklar och
fördunklar bilden av vad som av allt att döma är flerpartsinteraktioner med del-
tagare i olika institutionella och privata roller. 

Föreliggande studie behandlar interaktion i samma situation som pilotstu-
dien, men åskådliggör varje individs ageranden. Genom att belysa samspelet
mellan de olika parterna i förlossningsrummet kan man få en finkornig kunskap
om bemötandet av föderskan. 

Metod
Metoden som tillämpas i studien är konversationsanalys, Conversation Analy-
sis (CA). CA baserar sig på audio- eller videoinspelad interaktion och omfattar
analys av yttranden, blickar, gester, rörelser och ansiktsuttryck. Enligt CA är
varje social handling och dess utformning beroende av den föregående kontex-
ten samtidigt som den i sin tur skapar en ny kontext som påverkar nästkom-
mande sociala handling (Heritage 1984 s. 242). Den sociala handlingens ver-
kan är dessutom inte bara framåtriktad utan även bakåtriktad. Genom ett påföl-
jande instämmande, fördömande, skratt eller en tystnad kan ett yttrandes inne-
börd förändras. CA innebär således att man undersöker vad den aktuella sociala
handlingen åstadkommer i förhållande till den föregående och vilka förutsätt-
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ningar den skapar för den nästkommande, så att man kan följa hur deltagarna
tillsammans bygger upp en diskurs (Schegloff m.fl. 1973 s. 299). Därvid finns
det regler och moraliska förpliktelser att förhålla sig till, till exempel att det är
prefererat att svara på en fråga liksom att det är prefererat att oönskade svar le-
vereras med förbehåll, ursäktande uppsyn eller något annat tecken på hänsyn
till den som ställt frågan. Att ständigt orientera sig mot samtalspartnerns ut-
tryck och visa hänsyn till henne eller honom är en given del av det mänskliga
beteendet (Sacks m.fl. 1974 s. 727; Schegloff 1992 s. 1296). Genom att ingå-
ende dissekera naturligt förekommande interaktion fördjupar CA-forskaren vår
kunskap om hur det sociala livet är organiserat. 

CA omfattar analys av hur emotioner uttrycks och bemöts, vilket också är
ämnet för antologin Emotion in Interaction (2012). När emotioner framträder
inför en samtalspartner blir de, oavsett avsiktlighet, handlingar, och de sätter
handlingar i rullning genom att de skapar en ny kontext för samtalspartnern att
förhålla sig till (Sandlund 2004 s. 5; jfr Sorjonen m.fl. 2012 s. 9). Således kan
en persons emotionsuttryck betraktas som en första handling som det är prefe-
rerat att samtalspartnern följer upp med en andra handling. Man skulle kunna
säga att en föderska som ger uttryck för emotioner såsom modlöshet eller för-
tvivlan visar på ett problem. Inom CA, och i synnerhet i studier av interaktion
mellan vårdgivare och patienter, har man funnit två huvudsakliga sätt att be-
möta problempresentationer. Samtalspartnern tenderar att endera orientera sig
mot uttryckandet av solidaritet med problempresentatören eller mot lösandet
av problemet (Jefferson m.fl. 1981 s. 416). I beskrivningen av det förra förhål-
landet brukar den engelska termen affiliative response användas. En definition
av termen lyder:

[…] affiliative responses cooperate at the level of action and affective stance.
Thus affiliate responses are maximally pro-social when they match the prior
speaker’s evaluative stance, display empathy and/or cooperate with the prefer-
ence of the prior action. (Stivers m.fl. 2011 s. 21) 

Som framgår av ovanstående definition är det fråga om en paraplyterm som
täcker uttryck för anslutning till samtalspartnerns förhållningssätt, uttryck för
empati med henne eller honom och uttryck som utgör ett prefererat svar på
samtalspartnerns handling. Termen affiliative innebär kort sagt att man visar att
man är »med» sin samtalspartner (jfr Lindström m.fl. 2013 s. 368). Dessvärre
saknar den exakt motsvarighet på svenska (a.a. s. 368, not 2). Närmast överens-
stämmer den med frasen solidarisera sig med, och denna fras kommer fortsätt-
ningsvis att användas. För att uttrycka solidaritet med någon finns det ett upp-
båd av resurser: verbala, prosodiska, taktila, motoriska m.m. (s. 353). I verbalt

http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Bergstrom Linda%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Bergstrom Linda%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Bergstrom Linda%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.ludwig.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Bergstrom Linda%22&start=0
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hänseende kan begränsad solidaritet ges i form av minimala responser som Ja
och utbyggd solidaritet i form av längre yttranden som Jag förstår att du har
det svårt (jfr Ruusuvuori 2007 s. 600). I det senare fallet sker det ofta en tillfäl-
lig intimisering (eng. emotional heightening) mellan parterna (Jefferson 1988
s. 428, 438). I prosodiskt hänseende kan en anslutning till samtalspartnerns
röstläge vara solidariserande. Så är fallet när en person som höjer rösten i ut-
trycket av sin indignation över något, bemöts med en solidariserande kommen-
tar i samma höga röstläge (Couper-Kuhlen 2012 s. 126). Hitintills har CA-
forskningen inriktat sig på hur solidariserande resurser används i dyader. Det
finns anmärkningsvärt få studier som undersöker hur solidariserandets uttryck
och förlopp ter sig i flerpartsinteraktion (a.a. s. 364). 

Medan det prefererade sättet att bemöta en problempresentation i ett privat
samtal är att visa solidaritet med samtalspartnern, tenderar yrkesföreträdaren i
det institutionella samtalet att begränsa sina solidariserande yttranden, så att
hon eller han kan övergå till sin uppgift att lösa personens problem (Ruusu-
vuori 2005 s. 206–207; 2007 s. 598). Frågan är hur problempresentationer be-
möts i förlossningsrummet, där både privata och institutionella aktörer närva-
rar. 

Material
Som korpus för föreliggande studie används tio TV-inspelningar av interaktion
i förlossningsrummet under utdrivningsskedet. Inspelningarna är hämtade ur
TV-dokumentärerna Barnmorskorna (2007), Sjukhuset (2010) och En unge i
minuten (2011) som finns tillgängliga i Kungliga bibliotekets mediedatabas.
Studien fokuserar på fyra av inspelningarna, vilka innehåller förhållandevis få
redigeringsklipp. Dessa inspelningar omfattar fyra olika barnmorskor. Föders-
korna har valt att bli inspelade i den utsatta situation som ett förlossningsarbete
innebär så att TV-publiken kan ta del av förloppet. Detta dokumenterande mål
överensstämmer också med föreliggande studie. Av integritetsskäl har jag er-
satt deltagarnas riktiga namn med fingerade och låtit avidentifiera stillbilderna
med Final cut. Att materialet är hämtat ur TV-dokumentärer innebär att det är
klippt och att de sekvenser som visas är utvalda med allmänhetens smak i
åtanke. I strikt bemärkelse visar materialet hur interaktion vid förlossningsar-
bete återges i genren underhållande TV-dokumentär. Trots detta ger dessa do-
kumentärer inblick i hur interaktion vid förlossningsarbete faktiskt går till. De

http://www.sscnet.ucla.edu/clic/cgoodwin/87child_argue.pdf
http://www.liso.ucsb.edu/Jefferson/Troubles_talk.pdf
http://www.liso.ucsb.edu/Jefferson/Troubles_talk.pdf
http://www.liso.ucsb.edu/Jefferson/Troubles_talk.pdf
http://www.liso.ucsb.edu/Jefferson/Rejection_of_Advice.pdf
http://www.liso.ucsb.edu/Jefferson/Rejection_of_Advice.pdf
http://www.liso.ucsb.edu/Jefferson/Rejection_of_Advice.pdf
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innehåller korta, oklippta sekvenser. Därtill innebär födandesituationen att del-
tagarna är uppgiftsorienterade, vilket gör att påverkan på interaktionen från
inspelningssituationen bör vara mindre uttalad.

Transkriptionsnyckel
Materialet är transkriberat enligt CA:s konvention (Jefferson 2004, Hepburn
2004). När kamerabyte förekommer noteras det i transkriptionen, varpå tran-
skriptionsnumreringen fortsätter. Redigeringsklipp noteras likaså, varpå tran-
skriptionsnumreringen startar om på siffran ett. 

F   = föderska
P   = partner
BM  = barnmorska
BMS = barnmorskestudent
U   = undersköterska   

(.) mikropaus
> <  yttrandet som inramas uttalas i snabbt tempo 
< > yttrandet som inramas uttalas i långsamt tempo 
[  ] överlappande tal
(  ) inramning av ett yttrande som inte går att urskilja
= omedelbar övergång till nästa yttrande
# # yttrandet som inramas sägs med knarrande röst
- (sk-) framsägandet av ett ord avbryts
-- produktionen av en fras avbryts
: förlängt vokalljud
, fortsättningsintonation
↑ höjt tonfall
↓ fallande tonfall
°° yttrandet som inramas sägs med tystare ton 
HH. en ljudlig utandning
£ £ yttrandet som inramas sägs med leende röst 
€ € yttrandet som inramas sägs med gråtpräglad röst 
~ ~ yttrandet som inramas sägs med darrande röst
(1.5) antalet sekunder som förflyter i tysthet noteras inom parentes 
Icke-verbala handlingar återges i grå färg. 

http://www.liso.ucsb.edu/Jefferson/Rejection_of_Advice.pdf
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Uppgiftsorienterade och solidariserande bemötanden
I de fyra inspelningar som analyseras bemöts varje föderskas uttryck för mod-
löshet och eventuell förtvivlan både på ett solidariserande och uppgiftsoriente-
rat sätt. Graden av respektive förhållningssätt avpassas efter hennes grad av
emotionsuttryck. I inspelning 1 och 2 bemöts uttrycken för modlöshet huvud-
sakligen på ett uppgiftsorienterat sätt. I inspelning 3 och 4, där föderskan även
ger uttryck för förtvivlan, tar de solidariserande inslagen större utrymme. 

Mer uppgiftsorienterade bemötanden
I inspelning 1 har föderskan en lång paus före nästa krystvärk. Under pausen
ställer hon flera frågor som vinklas mot negativa scenarier. Som framgått i
forskningsöversikten är ett sådant kontinuerligt frågande vanligt i den påfres-
tande situation som en förlossning utgör. Föderskan ligger på rygg i sängen.
Partnern står bredvid henne med ett bekymrat ansiktsuttryck under hela inter-
aktionen. Förutom barnmorskan befinner sig en undersköterska och en annan
barnmorska eller barnmorskestudent i rummet. Inledningsvis ordnar barnmors-
kan och undersköterskan med en madrass vid föderskans fotända. 

Inspelning 1: »Då behöver vi lite djävlar anamma»
Barnmorskorna 1, tidskod 01.10-01.37, inspelningsår: 2007
 1 BM: Bebisen står  precis nu innanför. 
 2                   pekar i riktning mot underlivet
 3  P: [A: de e bara till å (.) pressa på.]
 4 BM: [Så nu tycker ja du försöker       ] å krysta.  BM och U
 5  F: Om ja inte ORkar trycka rå?                       ordnar med 
 6 BM: JO::                                              en madrass
       blick mot föderskan
 7     [de gör ru.  
       blick mot madrassen                            
 8  P: [Jo du försöker (  )
 9 BM: Absolut.
       blick mot madrassen
10 BM: Vi ska heja [på dig.          ]>Vi coachar ju dig här<.
11  P:             [Du måste försö:ka]((vädjande tonfall)) 
                   står med händerna knäppta bakom nacken
12  F: Men ja ORkar inte trycka. >Va händer [då?<
13  ?:                                        [( ) 
14 BM: <Nu står ju huvet så nära.> 

Kamerabyte

15 BM: Sk- känns de inte som du vill (.) pressa på:?
       blick mot föderskan
16  F: #Ja ORkar inte mer.#=
17 BM: =Du ORKAR [inte mer.
18  P:           [Men försö:k ((vädjande tonfall))

http://www.alltforforaldrar.se/snack2/
http://www.alltforforaldrar.se/snack2/showthread.php?t
http://www.liso.ucsb.edu/Jefferson/Systematics.pdf
http://www.alltforforaldrar.se/snack2/showthread.php?t=434832
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19  F:           [( ) 
20 BM: Aa
21 U?: (  )
22 BM  vrider huvudet bakåt mot U?
23 BM: A  [absolut ((till U?))
24  F: Om [inte ja gör de                   F håller tag i P:s arm
25     >kommer inte bebisen ut då?<         med ena handen
26 BM: Nej asså [ja känner att du måste:
27  P:          [(  )hjälper
28 BM: e: trycka[på lite grann.
29  P:          [(  ) hjälpa dig
30  F: #Aj aj aj# 

Barnmorskan beskriver det gynnsamma läget för föderskan som innebär att hon
torde kunna föda ut barnet på ett fåtal värkar Bebisen står precis nu innanför (rad
1). Denna lägesbeskrivning tjänar sedan som argument för partnerns och barn-
morskans samtidiga uppmaningar till föderskan att krysta A: de e bara till å (.)
pressa på (rad 3) respektive Så nu tycker ja du försöker å krysta (rad 4). Partnerns
turinledande A: visar att han ansluter sig till barnmorskans lägesbeskrivning. Han
och barnmorskan delar samma projekt. Skillnaden består i uttryckssätten; han ut-
trycker sig med den lekmannamässiga termen pressa och hon med facktermen
krysta och den försiktigare formuleringen … nu tycker ja du försöker … . Fö-
derskan ger emellertid inget bifall åt dessa uppmaningar, utan lämnar situationen
för stunden genom att måla upp ett hypotetiskt scenario där hon inte förmår
trycka Om ja inte ORkar trycka rå? (rad 5). Framläggandet av denna eventualitet
bemöts kraftfullt av barnmorskan som påstår motsatsen JO:: de gör ru (rad 6–7).
Partnern faller i överlappande tal in med Jo du försöker (rad 8). Både barn-
morskan och partnern lägger patos i sina respektive bemötanden genom att be-
tona ord eller vokaler (de, försöker). Partnerns yttrande är i linje med barn-
morskans genom att han tar upp jo liksom hennes tidigare bruk av det inkännande
försöker. Presensformerna gör och försöker förflyttar fokus till nuet och får fö-
derskans förmåga respektive försök att trycka på att framtona som givna. Samti-
digt divergerar partnern från barnmorskan såtillvida att hans du försöker, till
skillnad från hennes de gör ru, implicerar att det finns en stötesten. Rollerna har
blivit de ombytta. Inledningsvis framställde partnern krystandet som självklart,
medan barnmorskan uttryckte förståelse för att det skulle kosta på för föderskan.
Nu framställer barnmorskan handlingen som självklar. Det är föderskans fram-
läggande av ett negativt scenario som verkar ha fått barnmorskan att ändra sin po-
sitionering beträffande krystandet från något att försöka till något att tveklöst
klara av. Barnmorskans följande Absolut (rad 9) förmedlar en helhjärtad tilltro till
föderskans förmåga och det givna i att hon ska krysta. Att barnmorskan har
blicken riktad mot sitt ordnande av en madrass under de gör ru och Absolut vitt-
nar också om att hon inte är särskilt bekymrad över föderskans förmåga. 
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Barnmorskan bygger ut sitt påstående med ett explikativt tillägg Vi ska heja
på dig. >Vi coachar ju dig här< (rad 10). Sporttermerna heja på och coachar
ger en skämtsam inramning med potential att lätta upp stämningen. Den senare
termen, coachar, utgör också ett påtalande av att föderskan kommer att få pro-
fessionellt stöd under krystansträngningarna. Samtidigt placerar bruket av
sportmetaforiken in föderskan på en scen där hon ska utföra en prestation. Part-
nern närmar sig henne i överlappande tal på ett annat sätt. Han fortsätter att an-
tyda existensen av en stötesten genom Du måste försö:ka (rad 11). Tonfallet är
vädjande. Kontrasten mellan barnmorskans skämtsamma bemötande och part-
nerns bekymrade framträder skarpt i jämförelsen mellan hans långsamma, väd-
jande prosodi i Du måste försö:ka och hennes snabbt, framsusande i >Vi
coachar ju dig här<. Trots att både barnmorskan och partnern pläderar för att
föderskan ska ge sig i kast med krystandet, förmedlar de olika förhållningssätt
till henne och handlingen. 

Föderskan håller fast vid sitt scenario. I jämförelse med hennes tidigare
Om ja inte ORkar trycka rå? (rad 5) framställer hon nu bristen på ork mer
som en realitet än en eventualitet Men ja ORkar inte trycka. Va händer då?
(rad 12). Precis som efter det första omnämnandet av detta negativa scenario
ger barnmorskan inget svar på frågan om vad som då händer. Istället åter-
kopplar hon till hur långt framskriden förlossningsprocessen är, vilket utgör
ett argument för att inte ge tappt <Nu står ju huvet så nära.> (rad 14). Därpå
ställer hon en motfråga till föderskan Sk- känns de inte som du vill (.) pressa
på:? (rad 15). Dels kan den betraktas som en kontrollfråga för att försäkra sig
om att den fysiologiska processen har sin gilla gång. Dels kan den betraktas
som en lotsande fråga som styr in föderskan mot realtiden och kroppsupple-
velsen. Frågan handlar om föderskans inställning till att krysta och antyder
att problemet kan handla om en brist på vilja (vill) att våga följa kroppens sig-
nal att krysta istället för en brist på ork. Frågan inbjuder således föderskan till
att bekräfta sin krystkänsla och våga ge sig hän åt den. Hon besvarar emeller-
tid inte frågan, utan återupprepar sitt budskap som nu förläggs helt till realtid
#Ja ORkar inte mer# (rad 16). Barnmorskans respons Du ORKAR inte mer
(rad 17) knyter formatmässigt an till föderskans utsaga, men förhåller sig
innehållsmässigt adversativt till den. Likheten mellan yttrandena gör att olik-
heten, barnmorskans betonade ORKAR, artikuleras på ett ifrågasättande vis
(jfr Goodwin & Goodwin 1987 s. 216 f.). Partnern fortsätter istället på sin in-
slagna väg genom att ställa ytterligare en vädjan till föderskan Men försö:k
(rad 18). Sedan sker ett mellanspel i form av en interaktion delvis utanför bild
mellan barnmorskan och den övriga förlossningspersonalen i rummet. Fö-
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derskan går ånyo in i ett hypotetiskt scenario Om inte ja gör de kommer inte
bebisen ut då? (rad 24–25). Barnmorskan svarar Nej asså ja känner att du
måste: e: trycka på lite grann (rad 26, 28). Bruket av känner understryker
barnmorskans subjektivitet och kan i så motto fungera som en försiktighets-
markör inför hävdandet att föderskan måste trycka på (jfr Nyroos 2012: Paper
V, s. 9–12). Man skulle också kunna koppla detta känner till barnmorskans
tidigare fråga som föderskan inte besvarade, dvs. känns de inte som du vill (.)
pressa på:? (rad 15). I så fall skulle barnmorskans bruk av känner kunna ha
en ställföreträdande funktion, dvs. att hon iscensätter ett kännande av den
kroppsliga situationen istället för föderskan. Vidare framställer barnmorskan
handlingen i lättsam dager genom att använda lite grann. Som framgår av be-
toningen i trycka på liksom i de tidigare krysta (rad 4) och pressa på (rad 12)
suggererar barnmorskan fram behovet av att trycka genom att lägga tryck i
själva orden för denna handling. Så har vi även sett partnern göra i pressa på
(rad 3).

Inspelningen har ett kamerabyte, eller ett redigeringsklipp. Av interaktionen
att döma ansluter fortsättningen direkt till den föregående diskussionen. Barn-
morskan har en näst intill kontinuerlig blickkontakt med föderskan, och hon
håller sin kropp framåtlutad i riktning mot henne. 

Tidskod 01.37-01.49

 1  ?: [(  )  ]
 2  F: [Snitta] då rå 
 3 BM: >Ne::j ne:j nej de [e ] inte-- absolut inte de< men    
 4  ?:                    [Nä]
 5 BM: däremot så vill vi inte dra ut de här på TIden
 6     [så att bebisen--
       håller sin kropp framåtlutad i riktning mot F
 7  F: [Va gör ni då rå? Sugklocka?
 8 BM: J- Nej
       skakar nekande på huvudet 
 9 U?: Nej
10 BM: Nu–-nej,
11     drar handen intill kroppen, knyter den och blickar nedåt
12  P: Lugn nu älskling låt na 
13     [pra]ta till punkt [( )]
14 BM: [Nu ]
15 BM:                    [En ]sak i taget.
16  F: #Aj# 
17 BM: A:
18  F: #Aj aj# 

Föderskan uppmanar barnmorskan Snitta då rå (rad 2). Ordet då torde syfta på
barnmorskans tidigare villkorande: för att barnet ska komma ut måste föders-
kan trycka på (rad 26, 28 i tidigare transkriptionsdel). Istället lägger föderskan
fram ett drastiskt lösningsförslag: kejsarsnitt, vilket skulle innebära att hon för-
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flyttades ur den nuvarande situationen och att ansvaret för förlossningen lades
på operationspersonalen. Detta förslag är inte bara drastiskt till sitt innehåll
utan även till sin utformning, eftersom det levereras förbehållslöst i imperativ
form. Med motsvarande styrka tar barnmorskan avstånd från det Ne::j ne:j nej
de e inte-- absolut inte de (rad 3). Det betonade trippelnejet liksom den beto-
nade diskurspartikeln absolut understryker att föderskans förslag inte kommer
på fråga. Kejsarsnitt görs nämligen på medicinsk indikation och medför medi-
cinska risker. Trippelnejet kan i analogi med  liknande trippelkonstruktioner
också markera att föderskan gått för långt i framhärdandet av sitt pågående pro-
jekt (att försöka förflytta sig ur situationen) och att barnmorskan anser att det
bör avbrytas (jfr Stivers 2004 s. 269, 276). Barnmorskan återför samtalet till
den aktuella situationen och de eventuella problem som kan uppstå för barnets
vidkommande såvida den inte löses däremot så vill vi inte dra ut de här på
TIden så att bebisen-- (rad 5–6). Föderskan faller in i överlappande tal med nya
frågor utifrån scenariet att förlossningen skulle dra för mycket ut på tiden Vad
gör ni då rå? Sugklocka? (rad 7). Således förflyttar hon sig ånyo in i en hypo-
tetisk situation. Barnmorskan och undersköterskan avger varsin minimal re-
spons i form av ett nej (rad 8–9). Sedan påbörjar barnmorskan ett yttrande, men
avbryter sig och knyter handen för ett ögonblick (rad 10–11). Interaktionen het-
tar till. Det framgår inte minst av partnerns påföljande Lugn nu älskling låt na
prata till punkt (rad 12–13). Här sekunderar han barnmorskan som kan dra
nytta av att han, i egenskap av partner, kan ha bättre förutsättningar för att ta
föderskan i kragen. Därefter säger barnmorskan En sak i taget (rad 15), vilket
kan ses som ett försök att stoppa föderskans våg av hypotetiska, negativa sce-
narier och återföra henne till den aktuella situationen. 

Efter ett klipp eller ett kamerabyte fortsätter interaktionen. Barnmorskan står
alltjämt framåtlutad mot föderskan. 

Tidskod 01.49-02.10

 1 BM: Asså du är ju öppen [tio centimeter, 
 2 P&F                     [fattar tag i varandras händer 

Kamerabyte

 3     du är retraherad. De finns inte en kant 
 4     kvar sist när jag kände, 
 5  F: Ne:ej
 6 BM: >Nä<
 7 BM: Å men nu börjar du bli lite trött. De har dragit ut lite 
 8     granna på tiden å då behöver vi, (.)lite djävlar anamma 
 9     [så att bebisen kommer.
10  P: [(   )
11  F: Men ja  [or]kar inte  längre.
       skakar på huvudet och placerar en hand mot P:s mage
12 BM:         [Du]
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13 BM: [Du orKAr.
14  P: [(  )
15  F: Ja har ingen djävlar anamma.
16 BM: <Abso↑lu:t.>[ De har vi sett hela tiden hära.
17  P:             [(   )
18  F: #Aj aj aj#

Barnmorskan försöker motivera föderskan till en kraftansamling genom att
åskådliggöra hur nära målet hon är Asså du är ju öppen tio centimeter, du är
retraherad. De finns inte en kant kvar sist när jag kände. Genom facktermen
retraherad positionerar sig barnmorskan som en expert på förlossningsområ-
det, vilket skulle kunna bidra till att övertyga föderskan om att följa hennes
linje. Att barnmorskan inte förklarar facktermen kan tolkas som att hon bjuder
in föderskan till att dela hennes expertposition. Enstaka facktermer brukar inte
förklaras av vårdgivare, eftersom patienten ofta kan sluta sig till deras innebörd
av kontexten och de allmänord som förekommer parallellt (Melander Marttala
1999 s. 150–151).1 I föreliggande fall omgärdas retraherad av två genomskin-
ligare uttryck för samma lägesbeskrivning. De två diskurspartiklarna asså och
ju (rad 1) visar att beskrivningen tjänar som ett motargument till föderskans
vilja att ge upp. Fortsättningsintonationen efter kände (markerad med ett kom-
matecken) anger att barnmorskan har mer att tillägga. Kanske är det därför som
föderskan ger en minimal respons på hennes beskrivning Ne:ej (rad 5). Denna
respons relaterar närmast till påtalandet att det inte fanns en kant kvar vid den
senaste undersökningen. Vidare har Ne:ej ett inslag av vaghet, eftersom det
uttalas med förlängt vokalljud. Barnmorskans omformulering av föderskans
Ne:ej till ett fastare >Nä< (rad 6), visar att hon uppfattar hennes respons som
vag. Omformuleringen till det fastare >Nä< underlättar också för barnmorskan
att gå vidare i sin argumentation. 

Barnmorskan åberopar en trötthetsaspekt och sätter den i samband med den
redan tidigare nämnda tidsaspekten för att få föderskan att göra en kraftsamling
Å men nu börjar du bli lite trött. De har dragit ut lite granna på tiden och då
behöver vi (.) lite djävlar anamma så att bebisen kommer. (rad 7–9). Det tre-
faldiga bruket av lite avdramatiserar situationen och vidden av den insats som
fordras av föderskan. Genom att tillgripa det folkliga kraftuttrycket djävlar
anamma intensifierar och intimiserar barnmorskan sitt förhållande till föders-
kan. Hon talar inte som en representant för medicinvetenskapen, utan som en

1 I diskussioner på olika sajter för kvinnor som nyligen fött barn framkommer det emellertid att de
kan ha svårt att avkoda de facktermer som förlossningspersonalen använder. På en sajt tar en ny-
bliven mamma upp just ordet retraherad och hur det förbryllade henne när förlossningspersonalen
använde det (www.alltforforaldrar.se/snack2/ showthread.php?t=434832 2011-02-23).

http://www.alltforforaldrar.se/snack2/
http://www.alltforforaldrar.se/snack2/showthread.php?t
http://www.alltforforaldrar.se/snack2/showthread.php?t=434832
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person från föderskans erfarenhetsvärld. Uttrycket djävlar anamma antyder att
det är föderskans vilja snarare än hennes ork det kommer an på. Föderskan ar-
gumenterar emellertid för att det är en fråga om just ork Men jag orkar inte
längre (rad 11), vilket framgår av betoningen på orkar. Då hävdar barnmorskan
motsatsen och skruvar upp kraften bakom sitt påstående i förhållande till fö-
derskans genom en starkare betoning på verbhandlingen Du orKAr (rad 13).
Genom att leverera påståendet med kraft, och därmed också med patos, försö-
ker barnmorskan övertyga föderskan om riktigheten i det. Denna återkopplar
nu till barnmorskans antydan om att det är en fråga om vilja och ändrar sin ar-
gumentation från att inte orka till att inte ha den vilja som efterfrågas Ja har
ingen djävlar anamma (rad 15). Även detta påstående bemöts kraftfullt av
barnmorskan, vilket tar sig uttryck i betoningen och vokalkvaliteten i Abso↑lu:t
(rad 16). Hon fortsätter turen med att ta in evidens för att föderskan har djävlar
anamma i sig De har vi sett hela tiden hära (rad 16). Det är möjligt att det är
hela munhuggandet mellan föderska och barnmorska som personerna i rummet
bevittnat som avses, dvs. att föderskan därigenom visat sig ha djävlar anamma.
Barnet föds på nästa värk.

Interaktionen framstår som en utdragen epistemisk kamp mellan förstföders-
kan som utifrån sin fysiska upplevelse av förlossningen bedömer att hon inte
orkar mer och barnmorskan som utifrån sin yrkeskunskap bedömer att hon visst
orkar mer. Föderskan vill träda ur födandeaktiviteten, vilket framgår av hennes
tendens att gå in i en hypotetisk sfär. Barnmorskan vill istället att hon ska ta i
av alla krafter. Hon vill återföra henne till situationen för handen och till
kroppsligheten (känns). För att inge föderskan mod tar barnmorskan till flera
olika diskurser. Hon talar i sporttermer om att föderskan ska få support, i me-
dicinvetenskapliga termer om hur gynnsamt det fysiologiska läget är och med
ett folkligt kraftuttryck om att satsa. Hon argumenterar mot föderskan genom
att emfatiskt hävda motsatsen och genom att ge underlag för sin linje. Barn-
morskans förhållningssätt är argumenterande och tydligt orienterat mot uppgif-
ten att ro förlossningen i land. Partnern ansluter sig till hennes uppgiftsoriente-
ring, men han gör det med solidariserande uppmaningar till föderskan att för-
söka (första transkriptionsdelen: rad 8, 11 och 18). Partnerns privata relation till
föderskan innebär inte bara att han kan bli den som förmedlar solidaritet med
henne, utan även att han kan bli den som tillrättavisar henne (Lugn nu älskling
låt na prata till punkt). I så motto utgör han en resurs även för barnmorskan. 

Föderskan i nästa inspelning är av röstkvaliteten att döma utmattad. Hon lig-
ger på rygg i sängen och har precis hanterat en krystvärk. Partnern befinner sig
nära huvudgärden, men är delvis ur bild. Barnmorskan sitter vid fotändan. 
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Inspelning 2: »De e som Vasaloppet de här» 
Kungliga bibliotekets mediedatabas: TV 8 2010-11-11, Sjukhuset 3:1,
tidskod 07.55-08.05, inspelningsår: 2008

 1 F:  Ja har inga °krafter°↓ ((matt röst))
 2 BM  slickar sig om läpparna
 3 BM  [vrider huvudet i profil och tillbaka igen
 4 F:  [HH. 
 5 BM: >Ha ru druckit nånting nu rå?< 

Kamerabyte

 6     De e som Vasaloppet de här. 
 7 P   närmar sig F med ett glas saft med sugrör i
 8 F:  HH. (.)°De e värre°↓ ((matt röst))
 9 P   håller fram sugröret vid F:s mun
10 BM: £#Ja:a:#£=
11 P:  =£>Mm<£
12 F   dricker ur sugröret

Efter att föderskan med matt röst sagt Ja har inga °krafter°↓ (rad 1), överväger
barnmorskan sitt svar under det att hon slickar sig om läpparna och vrider hu-
vudet i profil och tillbaka igen (rad 2–3). Därpå bemöter hon föderskans ytt-
rande med en elaborerad tur innehållande en fråga och ett påstående i form av
en liknelse >Ha ru druckit nånting nu rå?< De e som Vasaloppet de här (rad
5–6). Frågan >Ha ru druckit nånting nu rå?< (rad 5) bryter med sin snabba
prosodi av mot den långsamma och fallande i föderskans yttrande. Vidare pre-
senterar den en praktisk lösning på problemet: att fylla på vätskeförrådet. Den
därpå följande liknelsen, De e som Vasaloppet de här (rad 6), understöder re-
levansen av att föra upp drickandet på agendan (skidåkare som bälgar i sig blå-
bärssoppa är ett stående inslag i TV-sändningarna av loppet). Partnern stöder
barnmorskans projekt, vilket framgår av att han närmar sig föderskan med ett
glas saft i handen (rad 7). Liknelsen av hela förlossningssituationen vid ett Va-
salopp får den att framstå som en fysisk uthållighetssituation med vätskeintag
och målgång. Vasaloppsliknelsen kan karaktäriseras som en perspektiverande
summering (min översättning av engelskans notionalization), vilket innebär att
den sätter in den föregående talarens beskrivning i ett nytt perspektiv (jfr Dep-
permann 2011 s. 155, 173). Vidare innebär liknelsen att barnmorskan positio-
nerar sig som expert; utifrån sin erfarenhet av förlossningar kan hon summera
vad en sådan kan innebära. Genom att förmedla sin insikt med en allbekant lik-
nelse som föderskan ledigt kan relatera till, slår barnmorskan en bro över gapet
mellan sin vida erfarenhet av förlossningar och föderskans oerfarenhet och
framställer förlossningssituationen som förtrogen och hanterbar. Liknelsen vid
ett Vasalopp är inte bara argumenterande och illustrativ utan även humoristisk.
Föderskans svar °De e värre°↓ (rad 8) ansluter sig till Vasaloppsliknelsen och
dess humoristiska laddning, såtillvida att det vilar något lekfullt över hennes
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uppgradering av det extrema till det ännu mer extrema. Barnmorskan och part-
nern ansluter sig i sin tur till denna uppgradering och dess lekfulla touche.
Barnmorskan gör det med en kvalitet på ja:et, £#Ja:a:#£ (rad 10) som på en och
samma gång förmedlar empati och humor. Partnern stämmer in i den humoris-
tiska tonen genom att låta sin respons likaså präglas av en leende röst £>Mm<£
(rad 11). Samtidigt utgör såväl barnmorskans som hans svar s.k. minimala re-
sponser. Med andra ord utvecklar de inte föderskans °De e värre°↓, som lek-
fullheten till trots pekar i negativ riktning, utan samverkar till att avsluta sek-
vensen (jfr Ruusuvuori 2007 s. 603). Därpå följer föderskan barnmorskans för-
slag på lösning: att dricka (rad 12). Det praktiska sysslandet med vätskeintag
kan både distrahera henne från pessimistiska tankebanor och ge hennes kropp
energitillskott. 

Yttrandet Ja har inga °krafter°↓ bemöts på ett lösningsfokuserat sätt. Det
enda uttrycket för solidariserande med föderskan levereras i form av en mini-
mal respons (£#Ja:a:#£) från barnmorskan. Partnern ansluter sig till barnmors-
kans projekt genom framsträckandet av dricksglaset och till hennes humoris-
tiska linje genom £>Mm<£. En likhet med föregående inspelning (hejar på,
coachar) är att situationen kläs i en sportmetaforisk skrud (Vasaloppet), vilket
både tillför ett humoristiskt perspektiv på förlossningen och framställer den
som föremål för en individuell prestation. 

Mer solidariserande bemötanden
Den tredje inspelningen omfattar både föderskans värkpaus och finala värk. En
betydande del av barnets huvud är ute och spänner i öppningen under värkpau-
sen. Partnern sitter vid föderskans huvudgärd. Barnmorskan och undersköters-
kan står vid hennes fotända. Inledningsvis är partnern upptagen med någonting
som befinner sig på golvet, möjligtvis en väska. 

Inspelning 3: »↑Den e snart ute↑»
Barnmorskorna 6, tidskod 23.37-24.10, inspelningsår: 2007
 1 F: [#A:::J# €Ja orkar inte [mer.€
 2                            [vänder huvudet mot P
 3 P  [blickar nedåt, böjer sig nedåt, sysslar med något som    
      befinner sig på golvet
 4 P: Jo:rå
      fortsätter att med blicken nedåt syssla med något som    
      befinner sig på golvet
 5 F: .hh [€NE:J:ej:ej€
 6 P      [rätar på sig och tar blickkontakt med F
 7 P: Jo:odå du e jättedukti
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      lägger en hand på F:s panna och närmar sitt ansikte mot  
      F:s

 8  F: .hh €(Ja orkar inte). De gör o:nt.€
 9  P: ↑Den e snart ute↑
       blickar i riktning mot F:s underliv
10  F: €De gör  [o:::nt€   ] 
11  P:          [(   )halva] huve e ute
12  F: €De gör ~o~o:nt€
13  P: Du,
14  F: U:::::u:::
15 BM: Eva, 
16 F&P vrider huvudet i riktning mot BM
17  P  backar med sitt ansikte från F:s
18 BM  Du kan and[as i masken. De e bara syre nu för 
19  F:           [ehh .hh €e~e~ehh.€
20 BM: bebisens skull. 
21  F  tar lustgasmasken och placerar den över munnen
22 BM: På nästa värk, då trycker ru 

Kamerabyte

23     på allt va du orkar.
24  (1.5)
25  F: [#UUR[RGH AJ AJ A:::J#
26  P  [stryker F över pannan 
27 BM:      [Så nu ska vi  [se,
28 BM                      [blick mot F                       
29 BM: Eva nu tror ja re e [en värk kvar. 
30                         [lägger en hand på F:s mage

Föderskan ger uttryck för smärta varpå hon med gråt i rösten yttrar att hon inte
orkar mer (rad 1). Partnern, som är upptagen med att syssla med någonting på
golvet, ger en minimal respons Jo:rå (rad 4). Föderskan håller fast vid sitt på-
stående, alltjämt med gråt i rösten €NE:J:ej:ej€ (rad 5). Samtidigt rätar part-
nern på sig och tar blickkontakt med henne (rad 6). Därpå lägger han in en be-
toning i sin motargumentation Jo:odå och bygger ut turen genom att uttrycka
en värdering av hennes insats ditintills du e jättedukti (rad 7), som kan styrka
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att hon orkar mer. Bruket av jättedukti kan dels relateras till en föreställning om
förlossningen som en prestation, i analogi med sportmetaforiken i inspelning 1
och 2, dels till ett utbrett bruk av ordet duktig i vårdkontexter (vid provtag-
ningar, obehagliga undersökningar m.m.). Samtidigt intensifierar partnern sin
kontakt med föderskan genom att lägga en hand på hennes panna och närma sitt
ansikte mot hennes. 

Föderskan fortsätter att hävda att hon inte orkar, och nu anger hon en grund
till sitt påstående €(Ja orkar inte). De gör o:nt.€ (rad 8). När den som presen-
terar ett problem utökar sin beskrivning av det, ökas i samma utsträckning
trycket på samtalspartnern att ge en empatisk respons (Heritage 2011 s. 181).
Man skulle kunna säga att partnern handlar tillgodoseende med svaret ↑Den e
snart ute↑ (rad 9), vars höga tonläge förmedlar empati och ömhet. Innehålls-
mässigt förmedlar yttrandet att föderskan närmar sig målet och kan i så motto
verka mot ett avslutande av sekvensen. En av standardmetoderna för att avsluta
en problemsekvens är nämligen att göra ett positivt uttalande om framtiden
(Jefferson 1988). I detta fall gör sig emellertid föderskans smärta påmind. Hon
upprepar €De gör o:::nt€ (rad 10). Vokalens utdragenhet understryker hur ont
det gör. I överlappande tal anknyter partnern till sitt tidigare yttrande genom att
ge evidens för påståendet att barnet snart är ute (   ) halva huve e ute (rad 11).
Föderskan är dock upptagen av smärtan för ögonblicket. I hennes påföljande
upprepning, €De gör ~o~o:nt€ (rad 12), finns ett nytt inslag: skälvande vokal-
ljud. De signalerar en eskalering av problematiken. Partnern adresserar henne
då med det lystrande tilltalet Du, (rad 13). Fortsättningsintonationen projicerar
ett utbyggande av yttrandet, men föderskan uppger två långa, slutna skrik U:::
::u::: (rad 14), och dessa tyder på ytterligare en eskalering av hennes förtviv-
lan. 

Under den intima interaktionen mellan föderskan och hennes partner har
barnmorskan och undersköterskan intagit rollen som åskådare. Först nu, när det
visar sig att partnern inte lyckas lugna föderskan vare sig med uppmuntran, em-
pati, fysisk närhet eller utsikten om barnets nära förestående födelse, träder
barnmorskan in på scenen. I likhet med partnern adresserar hon föderskan med
ett lystrande tilltal, men hon gör det på ett mer markerat sätt genom bruket av
personnamn och betoning Eva, (rad 15). Det får till följd att föderskan vrider
huvudet i riktning mot henne (rad 16) och att partnern bereder plats för inter-
aktion dem emellan genom att bryta upp från tête-à-têten (rad 17). Sedan ger
barnmorskan föderskan följande instruktion Du kan andas i masken. De e bara
syre nu för bebisens skull (rad 18, 20). Därigenom förflyttar hon fokus till bar-
net, inte minst genom ordvalet bebis som anger en affektiv relation till barnet
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och behovet av att sörja för dess väl och ve. Föderskan följer instruktionen och
tar lustgasmasken (rad 21). Därpå orienterar barnmorskan henne mot nästa
värk genom ytterligare en instruktion På nästa värk, då trycker ru på allt va du
orkar (rad 22–23). Instruktionen förmedlar en tilltro till att föderskan har kraf-
ter kvar att uppamma och förbigår helt hennes tidigare yttrande om orkeslöshet.

Efter en kort tystnad uppger föderskan en serie skrik (rad 25). Partnern fort-
sätter att solidarisera sig med henne, att visa henne sin närhet och ömhet genom
att stryka henne över pannan under tiden (rad 26). Barnmorskan fortsätter att
orientera henne mot fullgörandet av uppgiften att föda ut barnet Så nu ska vi se,
(rad 27) och Eva nu tror ja re e en värk kvar (rad 29). Sifferuppgiften en kon-
kretiserar hur nära föderskan är målet. Ett kort klipp har gjorts i filminspel-
ningen, men barnmorskans påföljande tur förefaller att länka direkt till den
nyss nämnda. Föderskans ansikte är stundom ur bild i detta utsnitt.

Tidskod 24.10-24.35

 1 BM: Sen kommer hon ut.
 2  P: håller sitt ansikte tätt mot F:s ansikte
 3  P  ger F en puss på kinden
 4  P: (   )
 5  F: #UUUUUUUU[UUU]UU[UUUU[UUUUUUU]UUURRRR [RGGH#]/11 s. skrik
       vrider sig åt sidan
 6 BM:          [EvA,]
 7  U:                 [Eva [EvA   [Eva]
                       går fram mot F och böjer sig mot henne
 8                                  [kastar en sidoblick mot P
 9  P:                              [E[va]
10 BM                      [rör vid F:s mage
11  P:                                      [E[VA ]
12  F:                                        [NEJ
13  U: Lyssna på Barbara nu [°lyssna på (  )°
14  U                       [pekar mot och vrider huvudet mot BM
15 BM: Har du värk nu?
16  F: #~U~[U~U~U:#
17 BM: Ja  [nu nu så 
18  F: [A:::j .hh hh.
19 BM: [Nu trycker ru så kommer hon ut
20  P  blickar mot F:s underlivszon
21  P  blickar mot F:s ansikte
22 P:                                  [(  ) 
23 F:                                  [€A::j
24     [A::j] [a:j] [a:j] [a::j€
25 B   [föds]
26 BM:        [Så ]
27  P  blickar mot B
28  P:             [Nu ]

När barnmorskan framhåller att det bara torde vara en värk kvar, gör hon det
med siktet inställt på barnet Sen kommer hon ut (rad 1). Yttrandet kan tolkas
som att det bara återstår en värk innan mötet med en efterlängtad och bekant
person kan förverkligas. Referensuttrycket hon framställer nämligen barnet
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som en känd person. Vidare medverkar könsangivelsen till individualiseringen
och konkretiseringen av barnet (jfr Näslund 2012 s. 194–196). Således kan bru-
ket av hon ha en sporrande funktion. Tidigare har vi sett partnern använda re-
ferensuttrycket den i ↑Den e snart ute↑ (rad 9, förra transkriptionsdelen), vilket
framställer barnet i en vagare dager. Vidare tillskriver verbfrasen e ute barnet
en passivare roll än barnmorskans kommer ut. Tidigare har vi också sett barn-
morskan använda det affektiva diminutivet bebisen (rad 20, första transkrip-
tionsdelen), som framställer barnet i en kär dager. Partnerns val av den bör för-
stås mot bakgrund av positionen som blivande förälder. I denna position är det
naturligt att uppfatta det fullgångna fostret i magen som något relativt diffust.
Barnmorskans val av det affektiva bebisen bör förstås mot bakgrund av hennes
uppgift att sporra föderskan till att ta i under krystvärkarna.  

Inför den sista krystvärken håller partnern sitt ansikte tätt mot föderskans
och ger henne en puss på kinden, dvs. han intensifierar sin intima kontakt med
henne (rad 2–3). Vidare säger han någonting till henne som inte går att uppfatta
av ljudupptagningen (rad 4). Därpå uppslukas föderskan av förlossningskval.
Hon vänder sig bort och uppger ett hela elva sekunder långt skrik (rad 5). In-
teraktionen med henne avbryts i och med att hon avskärmar sig från omgiv-
ningen och uppgår i skriket. Barnmorskan försöker få henne på tråden igen ge-
nom tilltalet EvA, (rad 6). Försöket att återetablera kontakten misslyckas och
skriket fortsätter. Därpå går undersköterskan in och kallar föderskan trefalt vid
namn (rad 7). Samtidigt rör barnmorskan vid hennes mage för att kontrollera
om hon har värk (rad 10). Föderskan är alltjämt uppslukad av sina kval, som tar
sig uttryck i fortsatta skrik. I överlappande tal går partnern in i vårdpersonalens
projekt att ta kontakt med henne genom att kalla henne tufalt vid namn (rad 9,
11). Andra gången uppgraderar han denna lystringssignal genom rösthöjning
och betoning EVA (rad 11). Flerfaldigt kallande vid personnamn används ofta
för att få människor som är uppslukade av fysiska eller emotionella kval att
lystra (jfr Kidwell 2006 s. 759, Bergstrom m.fl. 2010 s. 43). Föderskans skrik
upphör och hon svarar honom NEJ (rad 12). Svaret, som kan tolkas som ett av-
visande av kontakt med omgivningen, innebär paradoxalt nog att omgivningen
har fått kontakt med henne. Undersköterskan tar tillfället i akt att dirigera fö-
derskans uppmärksamhet mot barnmorskan Lyssna på Barbara nu °lyssna på
(  )° (rad 13–14). Sänkningen av röstvolymen vid upprepningen kan vara extra
uppmärksamhetspåkallande. Därpå frågar barnmorskan föderskan Har du värk
nu? (rad 15), varpå denna uppger en serie skrik (rad 16), och barnmorskan
markerar att det avgörande ögonblicket har kommit Ja nu nu så (rad 17). Fö-
derskan ger uttryck för smärta (rad 18) samtidigt som barnmorskan ger direk-
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tivet Nu trycker ru så kommer hon ut (rad 19). Liksom tidigare (se rad 1) an-
vänder barnmorskan sig av pronomenet hon i syftningen på barnet. Barnet föds
medan föderskan uppger gråtbemängda skrik av smärta, som fortsätter en kort
stund efter framfödandet (rad 23–25). Barnmorskan markerar att utdrivnings-
skedet är över genom att yttra Så (rad 26) (jfr Lindström m.fl. 2009 s. 316).
Partnern markerar detsamma genom att yttra Nu, efter att ha blickat mot barnet
(rad 27–28), medan föderskan fortfarande är upptagen av förlossningssmärtan.
Partnerns nu anknyter formatmässigt till barnmorskans tidigare nu (rad 17),
men har inte samma temporala innebörd. Barnmorskans nu signalerade ett sats-
tagande inför en handling, medan partnerns nu, mot bakgrund av hans blick
mot barnet, signalerar handlingens fullbordande och att en ny fas inträtt. Ge-
nom de korta yttrandena så och nu indikerar både barnmorska och partner för
den ännu av smärta upptagna föderskan att utdrivningsskedet är över.

Föderskans partner bemöter hennes uttryck för att hon inte orkar och att hon
har ont genom att uppmuntra henne, solidarisera sig med henne och visa henne
sin ömhet i prosodi och fysisk närhet. Barnmorskan och undersköterskan be-
möter istället dessa uttryck på ett uppgiftsorienterat sätt; de försöker hålla kon-
takten med föderskan och lotsa henne genom uppgiften med hjälp av direktiv.
Samtidigt som partnern har en mycket intim interaktion med föderskan är han
observant på barnmorskans och undersköterskans göranden. Han underlättar
deras projekt både genom att backa ur sin dyad med föderskan när barnmors-
kan vill träda in (första transkriptionsdelen) och genom att ansluta sig till deras
lystringssekvens (andra transkriptionsdelen). 

När den fjärde och avslutande inspelningen börjar är föderskan i slutet av en
kraftig krystvärk. Utöver undersköterskan finns det en barnmorskestudent
(BMS) i rummet som barnmorskan instruerar. Partnern står vid föderskans hu-
vudgärd, med armen om hennes huvud. Barnmorskan och barnmorskestuden-
ten står vid hennes fotända. I förstone verkar det som om barnet kommer att fö-
das ut i slutet av krystvärken, men så sker inte. I värkpausen är barnets huvud
till stor del ute och spänner i öppningen. 

Inspelning 4: »Ja:a: de e he:mskt de här» 
Barnmorskorna 8, tidskod 23.52-24.20, inspelningsår: 2007
 1 BM: Men du fortsätt å tryck, (.) 
 2     >°fortsätt [å tryck°<,
 3  P             [blickar mot underlivszonen 
                   och spricker upp i ett leende
 4  F: #ö::: Ja orkar [inte# ((pressad röst))
 5  P                 [vänder blicken mot F 
 6 BM: Jo du [gö:r de. 
 7  F:       [#ö:::[ >AJ<# 
 8  F              [kastar huvudet bakåt 
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 9  P  blickar oroligt på F
10 BM: Så är du beredd nu  [Karin ((till BMS eller U))
11  F:                     [#ö::: ((ansträngt ansiktsuttryck))

Klipp 

 1 BM: [Så nu KO:mm:er bebisen här Lotta
 2  P  [blickar mot underlivet med ett leende på läpparna

Kamerabyte

 3  F: #Å::~Å::~Å::[::#
 4 BM:             [Så: ska du vänta lite nu? 
 5  F: >håhh. [håhh.<
 6 BM:        [Vänta [nu,
              [blick mot F
 7 BMS:              [blick mot F
 8  F: >håhh. [håhh. hå:< ] [~Ja e rä:dd~]       [håhh.
 9 BM:        [puhh.      ] [puhh.       ][puhh. [puhh. 
10 BMS:       [puuh.      ] [puuh.       ][puhh. [puhh. 
11  P: [puhh. puuh. 
       [har munnen ovanför F:s panna och blicken mot henne

12  BM: [puuh. puuh. 
13 BMS: [puuh. puuh. 
14      [nickar mot F
15   F: [>o< 
16 BMS: Bra  
17  BM: [puhh. puhh.
18 BMS: [puhh. puuh. 
19   F: A:hh.   
20   P: [puhh. puhh. [puuhh. puuhh. puuhh. puuhh.    
21  BM: [Å så håller [du din hand under där ((till BMS?))
22   F:              [Å↑h Å: å: 
23      Å: å↑
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24  BM: Så:
25   F: €huhh huhh hu:€
26  BM: Ja:a: de e he:mskt de här nu men den KO:mm:er nästa värk
27      ja lo:var dig. ((ömmande tonfall))
28   F: [ahh ahh ahh ahh a:hh.
29   P: [puhh. puhh. puhh. puhh. 
30  BM: Håll emot där ((troligtvis till BMS))
31  BM: Så:

Sekvensen inleds med barnmorskans repetitiva, rytmiska imperativ fortsätt å
tryck, (.) >°fortsätt å tryck,°< (rad 1–2). Det uttalas med fortsättningsinto-
nation, vilket är ett sätt att tillförsäkra sig föderskans uppmärksamhet på in-
struktionerna (Bergstrom m.fl. 2009 s. 961). Med pressad röst yttrar föderskan
#ö::: Ja orkar inte# (rad 4). Barnmorskan bestrider hennes påstående genom
att hävda Jo du gö:r de (rad 6). Hon skruvar upp kraften bakom sitt påstående
i förhållande till föderskans genom en starkare betoning på verbhandlingen
(gö:r). Föderskan upptas av krystarbetets kraft och smärta (rad 7–8). Förloss-
ningspersonalen bereder sig på att ta emot barnet, vilket framgår av barnmors-
kans Så är du beredd nu Karin? (rad 10) som riktas till studenten eller under-
sköterskan och Så nu KO:mm:er bebisen här Lotta (rad 1 efter klippet) som rik-
tas till föderskan. Den prosodiska kvaliteten på KO:mm:er är mycket speciell.
Tillsammans tycks det utdragna vokal- och konsonantljudet förmedla själva
processen att komma. Samtidigt förmedlar dessa utdragna ljud empati med fö-
derskan. Partnern yttrar inget, men är påtagligt närvarande genom sin arm om
föderskans huvud och genom sitt minspel som pendlar mellan att visa lycka
över åsynen av barnets huvud (rad 3, rad 2 efter klippet) och oro över åsynen
av föderskans kval (rad 9).

Barnet framföds inte som förmodat på denna värk. Istället avtar den, vilket
framgår av barnmorskans försiktigt formulerade uppmaning Så: ska du vänta
lite nu? (rad 4). Föderskan andas alltjämt hastigt och ansträngt (rad 5). Mot
denna bakgrund omformulerar barnmorskan uppmaningen så att den får en im-
perativ direkthet Vänta nu, (rad 6). Budskapet förstärks av att hon fäster
blicken på föderskan. I slutet av yttrandet fäster även barnmorskestudenten
blicken på henne (rad 7). Efter att föderskan gjort ytterligare en häftig utand-
ning (rad 8) börjar barnmorskan och barnmorskestudenten att profylaxandas i
takt (rad 9–10). Med skälvande stämma yttrar föderskan ~Ja e rä:dd~ (rad 8).
Yttrandet bemöts på ett uppgiftsorienterat sätt såtillvida att barnmorskan och
barnmorskestudenten, med blickarna kontinuerligt fästade på henne, fortsätter
att lotsa henne med profylaxandning. Partnern ansluter sig till deras projekt ge-
nom att falla in i andningen, även han med blicken fästad på föderskan (rad 11).
Till skillnad från förlossningspersonalen tillför han också något mer, en intim
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närhet, eftersom han sätter sitt huvud tätt intill föderskans. Således kan hon
känna fläktandet från hans utpustningar. Rummet uppfylls av ljudet från takt-
fasta puhh. och föderskans egen andhämtning blir lugnare. Förlossningsperso-
nalen och partnern har genom hanteringen av sina egna kroppar (profylaxand-
ningen, den fasta blickkontakten och närheten) inverkat på föderskans. 

Efter en kort stund ger föderskan uttryck för ytterligare kval Å↑h Å: å:  Å: å↑
(rad 22–23). Barnmorskan ger en minimal respons i form av ett stillande Så:
(rad 24). Därpå börjar föderskan att hulka €huhh huhh hu:€ (rad 25). Det för-
anleder barnmorskan att topikalisera problemet och intensifiera sin respons
genom ett mycket ömmande tonfall Ja:a: de e he:mskt de här nu men den
KO:mm:er nästa värk ja lo:var dig (rad 26–27). Det första ledet i responsen,
Ja:a: de e he:mskt de här, speglar föderskans upplevelse och förmedlar således
en stark grad av solidaritet med henne (jfr Stivers 2008 s. 33). Därigenom in-
tensifieras kontakten föderska och barnmorska emellan; det sker en tillfällig in-
timisering (jfr Jefferson 1988 s. 428, 438). Det andra ledet i responsen, men den
KO:mm:er nästa värk ja lo:var dig, fortsätter att i prosodiskt hänseende för-
medla medkänsla genom de utdragna vokal- och konsonantljuden. Vidare vet-
ter detta positiva uttalande om den nära förestående framtiden mot en avslut-
ning av problemsekvensen. Den avslutas också mycket riktigt. Föderskans ahh
ahh ahh ahh a:hh. (rad 28) har ingen gråtkvalitet. Barnmorskans tillfälliga in-
timisering upphör, vilket framgår av hennes övergång till att instruera barn-
morskestudenten (rad 30). Däremot fortgår partnerns intima samspel med fö-
derskan. Han fortsätter att hålla sitt huvud tätt intill hennes hjässa, och han fort-
sätter att profylaxandas med henne efter att barnmorskan och barnmorskestu-
denten upphört med denna aktivitet (rad 20 och 29).

Efter ett redigeringsklipp och en kort sekvens där barnmorskan rapporterar
att nästan hela huvudet är ute, utspelar sig följande interaktion. Endast föders-
kan framträder i bild.

Tidskod:24.28-24.35

1  F: >°Varför kommer re ingen värk? 
2     [Ja [orkar [inte mer.°< 
3  F      [skakar på huvudet 
4 BM: [Ja:a      [Nä:ä ((ömmande))                          
5 BM: Den kommer snart. °Den kommer snart°. 
6 BM: Då kommer bebisen också.
7  F: M:mhh.
8 BM: Mm ((ömmande))
9  F: .hh HH.

Föderskan yttrar i snabbt och ansträngt taltempo >°Varför kommer re ingen
värk? Ja orkar inte mer.°< (rad 1–2). I överlappande tal bemöter barnmorskan
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henne med ömmande prosodi Ja:a Nä:ä (rad 4). Denna form av minimala re-
sponser, svarande utrop (min övers. av eng. response cries), är i lexikalt hän-
seende tämligen innehållsfattiga, men förmedlar i prosodiskt hänseende empati
och solidariserande med samtalspartnern (Goffman 1981 s. 116; Heritage 2011
s. 176). Därnäst kommenterar barnmorskan frågan om värken Den kommer
snart. °Den kommer snart° (rad 5). Själva repeterandet av denna försäkran till-
sammans med nedtrappningen från en normal ljudvolym till en lågmäld har nå-
got lugnande över sig. I nästa taltur slår barnmorskan in på en mer argumente-
rande linje och framhåller att värken kommer att medföra barnets ankomst Då
kommer bebisen också (rad 6). Föderskan ger henne en minimal bekräftelse på
en utandning M:mhh. (rad 7). Barnmorskan knyter formatmässigt an till denna,
men tillför en prosodisk kvalitet som får hennes Mm (rad 8) att bli till ett uttryck
för empati. Därpå gör föderskan en inandning, följd av en lång utandning: .hh
HH. (rad 9). Företar man en jämförelse mellan början och slutet på denna sek-
vens framstår det som om föderskan går från uppbragdhet till ett visst lugn.
Barnet föds på nästa värk.

Föderskans uttryck för modlöshet och förtvivlan bemöts till en början med
motargument och uppgiftsorientering. När hon yttrar att hon inte orkar (rad 4,
första transkriptionsdelen) hävdar barnmorskan motsatsen, och när hon yttrar
att hon är rädd (rad 8 efter kamerabytet) koncentrerar sig barnmorska, barn-
morskestudent och partner på att lotsa henne med profylaxandning. Sedan blir
bemötandet mer solidariserande. Man skulle kunna säga att föderskans hulkan-
den (rad 25) skapar ett s.k. empatiskt ögonblick, ett tillfälle då det är moraliskt
förpliktigande att någon bemöter henne med solidaritet, vilket barnmorskan
gör med Ja:a: de e he:mskt de här nu men den KO:mm:er nästa värk ja lo:var
dig (rad 26–27) (jfr Heritage 2011). Samtidigt organiseras solidariteten mot
passande lägen i förlossningsförloppet. Under en krystvärk skulle det vara kon-
traproduktivt att förmedla medlidande, eftersom föderskan behöver sporras
och manas på. När hon tacklar en krystvärk och hävdar att hon inte orkar be-
möter barnmorskan henne mycket riktigt inte med medlidande utan med en för-
vissning om att hon orkar (rad 4 och 6 i första transkriptionsdelen). Partnern
yttrar inte ett ord under dessa sekvenser, men han är i högsta grad närvarande.
Han sekunderar förlossningspersonalen i profylaxandningen och ger föderskan
ett intimt stöd med sin fysiska närhet: sin arm om hennes huvud, sitt huvud tätt
intill hennes, sin muns pustningar mot hennes panna.
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Sammanfattning och avslutande diskussion 
Studien har lyft fram en del av de tysta, sociala yrkesfärdigheter som barnmors-
kor använder i sitt bemötande av föderskor. Närmare bestämt har olika typer av
emotionsarbeten uppmärksammats. I inspelning 2 bjuder barnmorskan uppgi-
venheten motstånd genom att tala med föderskan i en käck och humoristisk
anda. I inspelning 3 skildrar barnmorskan det kommande barnet på ett affektivt
(bebisen) och förmänskligande sätt (hon), vilket kan sporra föderskan till en
kraftansamling. I inspelning 4 visar barnmorskan vid upprepade tillfällen att
hon ömmar för föderskan, vilket kan vara en bidragande faktor till att denna
blir lugnare (transkriptionsdel 3). Till barnmorskans sociala yrkeskompetens
hör även att med patos ingjuta en tilltro till att föderskan sitter på en kraftreserv,
när hon själv har tappat hoppet om det. Förmodligen är det alla dessa ihärdiga
Du orKAr, som bland annat barnmorskan i inspelning 1 ger prov på, som utgör
grundbulten i det emotionella arbetet under utdrivningsskedet. Vidare kalibre-
rar barnmorskan graden av solidariserande bemötande efter förlossningsför-
loppet och föderskans grad och slag av emotionsuttryck. Som framgått av in-
spelning 4, kan barnmorskan arbeta med att ingjuta tilltro till föderskans krafter
under krystvärk, medan hon under värkpaus förhåller sig mer medlidsamt. Och
som framgått av inspelning 3, kan en föderska som hotas att uppslukas av kval
och bli kommunikativt otillgänglig bemötas med lystrande tilltal och praktiska
instruktioner av barnmorskan. I ett sådant läge är det mer angeläget att lotsa fö-
derskan än att uttrycka medlidande med henne. 

Partnerns ageranden kan spela en betydande roll både för föderskan och för-
lossningspersonalen. Solidariserande, intima tête-à-têter, såsom de som återges
i inspelning 3 och 4, är förbehållna partnern. Man skulle kunna säga att part-
nern i dessa inspelningar, genom sin fysiska närhet, utför ett slags intimitetsar-
bete. Barnmorskan och undersköterskan är i enlighet med sina institutionella
uppdrag mer uppgiftsfokuserade, vilket underlättas om partnern intar en med
föderskan solidariserande hållning. Samtidigt kan partnern sekundera barn-
morskan och undersköterskan i deras uppgiftsfokuserade interaktion med fö-
derskan. I inspelning 1 uppmanar partnern föderskan att låta barnmorskan tala
till punkt. I inspelning 2 räcker partnern fram ett glas saft till föderskan innan
hon hinner besvara barnmorskans fråga om hon har druckit. I inspelning 3 an-
sluter partnern sig till barnmorskans och undersköterskans svit av lystrande till-
tal, och i inspelning 4 ansluter partnern sig till barnmorskans och barnmor-
skestudentens profylaxandning. Att partnern även orienterar sig mot förloss-
ningspersonalen och kan utgöra ett stöd för dem torde vara tämligen okänt, ef-
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tersom han eller hon brukar studeras i sin roll som stödjare av föderskan.
Mellan föderskan och personalen intar partnern emellertid en tredje position
och kan välja att samspela än med den förra, än med de senare.

Genom att flera olika deltagare befinner sig i förlossningsrummet och dessa
i sin tur uttrycker sig i flera olika modaliteter kan föderskan bemötas av empati,
stärkande fysisk närhet och instruktioner på en och samma gång, och kanske är
det denna blandning av bemötanden som är optimal för en modlös och förtviv-
lad föderska. 

Inledningsvis togs termen affiliation upp, här översatt med solidarisera sig
med. Termen är inte bara problematisk att översätta. Den är problematisk i sig
eftersom den är så bred. I analogi med att det är prefererat att bestrida en sam-
talspartners negativa omdöme om sig själv, är det i föderskans intresse att be-
möta hennes yttrande om att hon är orkeslös med mothugg eller med en lös-
ningsfokuserad respons (jfr Pomerantz 1984 s. 89). Således kan både de empa-
tiska, adversativa och lösningsorienterade responserna i de fyra inspelningarna
kategoriseras som solidariserande med föderskan. 

Istället för att dela in bemötanden i solidariserande och lösningsfokuserade
kan man, i likhet med tidigare nämnda pilotstudie, sätta brytandet av interak-
tionsmönster i brännpunkten. Som framgått av pilotstudien kan det gynna en
föderska som gett uttryck för modlöshet, och eventuellt även för förtvivlan, att
någon bryter det pågående mönstret och ger henne helt nya direktiv. Så sker i
inspelning 2 och 3. I inspelning 2 bryter barnmorskan med sin käcka prosodi
av mot föderskans matta, hon placerar in samtalet i en lättsam och skämtsam
ram som föderskan och partnern ansluter sig till, och hon anmodar föderskan
att dricka. I inspelning 3 upplöser barnmorskan tillfälligt föderskans och part-
nerns intima dyad, när han inte lyckas lugna henne, varpå barnmorskan ger fö-
derskan nya direktiv i en ny dyad med henne. Detta spår kan vara värt att följa
upp i en större studie. 
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